Notulen OR vergadering maandag 2 december 2019
Aanwezig:

Marieke Hulshof (voorzitter), Loes Hassink (Penningmeester), Ilse Oude
Meijers, Maarten Leuverink, Sandra Mensink, Judith Kroep, Wendy Mentink,
Jurgen Eijsink en Rachel Folmer (notulist)

Team:

Niek Engelbarts

Afwezig:

Katja ter Huurne, Lisette Diepenmaat

Marieke opent de vergadering om 20.06 uur.

Mededelingen:
Geen.
Notulen afgelopen keer:
M.b.t. de tuinploeg, Jurgen heeft zich hier voor aangemeld. Lisette zal nog bij Jolanda
Hannink navraag doen m.b.t. wanneer, hoe laat etc.
Soms zijn er dubbele namen in de notulen en/of actielijst. In het vervolg zal dan de eerste
letter van de achternaam erbij komen te staan.
Vanuit de actielijst:
Niek pakt met Rudie het opruimen van het schoolplein op. Groep 8 kan ondersteunen m.b.t.
opruimen van het vuurwerk.
Feestverlichting is aangeschaft.
Wat betreft het schaatsen met de bovenbouw. Dit is een leuk idee, maar zitten wel haken en
ogen aan. Zo wordt er o.a. wel een bijdrage verwacht. Dit jaar zal de school er in ieder geval
geen gebruik van maken.
Mailadres van directie blijft ongewijzigd, i.v.m. herkenbaarheid. OR-leden kunnen aangepast
worden. Rachel pakt dit op met Niek.
Vanuit de Ouderraad:
Ingekomen post:
Geen.

Lief en Leed:
Arno wordt 50 jaar 7 december. Vanuit de OR zal er een kaart naar toe gaan.
Sinterklaas:
De vrijwilliger van Natuurmonumenten zal een donateurskaart meebrengen. Vanuit de OR
zal er €40,00 overgemaakt worden door Loes. Dit is voor het uitlenen van de Wakelexpress.
Tevens in de nieuwbrief laten benoemen dat de Natuurmonumenten dit mogelijk heeft
gemaakt.
In het draaiboek zal aangepast worden dat volgend jaar in de brief benoemd zal worden dat
leerlingen de surprise de dag ervoor dienen in te leveren.
Kerstborrel:
Er zal kaas en worst op tafel komen.
De prijs van de munten is al jaren hetzelfde en deze zal iets verhoogd worden.
Wendy heeft aangeboden wel erwtensoep en pompoensoep te kunnen en willen maken.
Er waren maar 4 aanmeldingen, wel is er bij de opbouw ook hulp van de vader van Jesse en
de vader van Bouke.
Het idee is er om een vuurkorf te doen. Dit is leuk, maar zitten ook gevaren aan. Dit zal met
Aafke overlegd worden.
Tijden: 17.00u/17.30u kan men de gerechten naar de klas brengen. 17.00u / 19.30u een
gezellig samen zijn op het schoolplein voor ouders en niet schoolgaande kinderen.
17.40u/19.00u hebben ouders nog de kans om stilletjes en snel spullen naar de klas te
brengen.
Liefst ook hulp van de OR.
Extra geld genereren:
We gaan de kinderen iets laten verkopen in het voorjaar.
Loes kijkt naar de mogelijkheden en kosten voor een kaartenactie, Sandra kijkt naar verkoop
stroopwafels o.i.d. en Jurgen vraagt na over mogelijkheden voor een actie via bakker Nollen.
Volgende vergadering komen we hier op terug.
Schoolfotograaf:
Er zijn een aantal offertes binnen gekomen en de prijzen liggen dicht bij elkaar. Er zijn er 2
over uit de selectie, met een voorkeur voor 1. Hengevelde, IK fotografie en Suze fotografie,
Oldenzaal. De volgende vergadering komen Ilse en Sandra hier op terug.

Red jezelf, red je vriendje:
Initiatief van zwemverenigingen om kinderen te leren reddingzwemmen e.d.
Dit is een leuk en goed initiatief, maar Niek stelt de vraag waar de verantwoordelijkheid ligt.
Het is goed om richtlijnen op te gaan stellen waar school wel of niet aan mee wil doen. Het
zou mooi zijn als sportclubs meer gaan samenwerken. Dit vraagt namelijk ook veel van
school en er zullen dan keuzes gemaakt moeten worden, dit is als school lastig. Ilse
informeert naar wat dit precies inhoudt en wat er voor gevraagd wordt.
Schoolse zaken:
Er zijn vanuit school geen bijzonderheden te melden.
6 januari is er de nieuwjaarsborrel. Waar is nog niet bekend.
Rondvraag:
Niek: Groep 8 heeft meegedaan met het Anna Frank project in een uitwisseling. Een school
uit ahaus komt hier naar toe en groep 8 gaat ook naar hun toe. Dit wordt georganiseerd
vanuit subsidiegelden en is voor de kinderen heel leerzaam. Het zou mooi zijn als dit iets
structureels gaat worden, maar dan kan het zijn dat er in de toekomst ook een vraag naar de
OR komt hiervoor.
Vanuit Haaksbergen is dit een initiatief om elkaar te leren kennen en vooroordelen weg te
nemen. Er worden allerlei kerken bezocht etc. en hier op school is een koffer vol met spullen
uit WOll. Dit project wordt vanuit Haaksbergen geleidt door Leon Klaczynski, Jan ter Haar en
Niek.

Sluiting:
Marieke sluit de vergadering om 20.55 uur.

