Notulen OR vergadering maandag 05 maart 2018
Aanwezig:

Melanie van Lochem, Rachel Folmer, Ilse oude Meijers, Lisette Diepemaat,
Maarten Leuverink, Jolanda Hannink, Katja ter Huurne

Afwezig:

Ilse Elsweier, Patrick Wegdam

Team:

Marja Ticheler, Aafke Slotman

Melanie opent de vergadering om 20.10 uur.

Mededelingen:
Het team wordt bedankt voor het gezellige etentje bij Sirtaki.
NL-doet is uitgesteld. Dit i.v.m. met de weersverwachtingen. Er is 400 euro beschikbaar om
de speeltoestellen te schilderen. Wel nadenken waar speelplekken op het plein gecreëerd
gaan worden. Bij Ten Hagen kun je gratis een apparaat lenen om bijv. hinkelpaden te verven.
Aafke gaat samen met Rudy hier naar kijken. Volgende vergadering zal er een datum geprikt
worden voor de NL-doet activiteiten.
De hekken die overblijven bij de troubadour mogen waarschijnlijk naar de PJ.
6 juni is het buitenspeeldag. Er wordt gevraagd of de or dit samen met de wijkraad wil
organiseren. De wijkraad heeft 2000 euro ter beschikking. Vanuit de or en Marja wordt
voorgesteld om het schoolplein her in te richten. Ook kan de leerlingenraad hier in
betrokken worden. Er wordt voorgesteld een ooievaarsnest aan te schaffen.
Notulen:
Geen opmerkingen over de notulen.
Vanuit de Ouderraad:
Ingekomen post:
Dj Jaylen heeft gevraagd te mogen draaien op het eindfeest.
Lief en Leed:
Geen bijzonderheden.

Evaluatie carnaval:
Het is goed verlopen, er was genoeg hulp. De optredens vielen in de smaak. Er wordt
voorgesteld dat volgend jaar alle groepen iets mogen voordragen. Protocol zal geëvalueerd
en zo nodig aangepast worden.
Evaluatie vormsel:
De cadeautjes vielen in de smaak bij de kinderen. Op de site www.samueladvies.nl zijn
cadeautjes voor communie en vormsel te vinden.
Rachel zal ook de cadeautjes voor de communie regelen.
Schoolfotograaf:
Ouders zijn geregeld voor de assistentie van de fotograaf. Melanie stemt af hoeveel ruimte
hij nodig heeft.
Pasen:
Katja, Melanie en Joyce regelen het paasfeest op 29 maart. Edwin wil ook helpen.
’s Morgens zal er een kerkdienst zijn en ’s middags het eieren zoeken en salades maken.
Maarten zal Roos vraag om te schminken. Voorgesteld wordt om kinderen van groep 8
paashaas te laten zijn.
Koningsspelen:
Er wordt voorgesteld om aangemelde ouders te vragen om ook mee te helpen in de
voorbereiding. Rachel vraagt of een springkussen weer mogelijk is. Zal nagevraagd worden
bij Ilse. Rachel gaat e.e.a. navragen bij de buurtsportcoach. Aafke gaat ook meedenken.
Groot schoolreisje 14-06-2018:
Kalkar is geboekt. 1 ouder wil mee met zijn/haar kind, hier rekening mee houden. De bus is
geregeld. Er is nu rekening gehouden met 30 begeleiders. Ook de luizenmoeders zullen
gevraagd worden of ze mee willen als begeleiding. Ook de nieuwe kinderen die t.z.t. op
school komen, moeten op de hoogte gesteld worden. Er moet sowieso 1 auto mee voor
calamiteiten.
Samenstelling OR:
Rachel wil volgend schooljaar het notuleren overnemen van Jolanda. In de nieuwsbrief zal
mededeling gedaan worden dat er nieuwe leden gezocht worden voor de OR.
Er zijn genoeg mensen gevonden die willen helpen bij het oud papier.

Schoolse zaken:
Gerda is weer gedeeltelijk begonnen.
Er worden nieuwe boeken aangeschaft. Dit gebeurt zorgvuldig zodat de juiste boeken
aangeschaft worden.
De ouderbijdrage en de bijdrage voor de TSO worden door elkaar gehaald. De brief voor de
nieuwe ouders is niet meer juist, deze wordt aangepast.
De PJ heeft geen open dag, maar ouders kunnen op elk moment meekijken in de klassen.
Het continu rooster blijft zoals het is.
Er wordt een sollicitatieprocedure opgestart voor de vervanging van Marja.
Rondvraag:
Marja nodigt de OR ’s avonds uit voor haar afscheidsfeestje.
Sluiting:
Melanie sluit de vergadering om 21.30 uur.

Actiepunten:

Omschrijving

Actie door

Nationale Burendag 2018 op de agenda zetten in maart 2018
Beslissing nemen over 5 december volgend schooljaar
Datum prikken voor NL-doet actie

Melanie
Allen
Allen

Activiteitenlijst:
Nationaal Schoolontbijt

6 t/m 10 november 2017

Sinterklaas

Di. 5 december 2017

Kerst binnen
Kerst buiten
Carnaval
NL doet
Pasen
Koningsspelen
Groot schoolreisje
Avond 4-daagse
Eindejaarsfeest
1e Heilige communie
Vormsel

Do. 21 december 2017
Do. 21 december 2017
Vr. 9 februari 2018
Vr. 9 & Za. 10 maart 2018
Do. 29 maart 2018
Vr. 20 april 2018
Do. 14 juni 2018
4 t/m 8 juni 2018
Vr. 29 juni 2018
22 april 2018
17 februari 2018

Ligt bij team / niet
meegedaan
Patrick, Ilse OM, Katja,
Rachel
team
Maarten & Ilse E.
Ilse OM & Lisette
Werkgroep t.z.t.
Melanie & Katja
Rachel, Ilse OM, Lisette
Team informeert OR
Melanie & Lisette
Allen
Rachel
Rachel

