Ouderraadvergadering dinsdag 11 november 2014

1. Opening:
Edith opent de vergadering en heet iedereen welkom. In het bijzonder Doortje Raijmakers en Stella
van de Broek als nieuw ouderraadslid.
2. Contact MR/OR:
* Alle leerlingen uit de groepen 5 hebben nu een eigen taalboek om mee te werken. Voorheen
waren er minder boeken waardoor er samengewerkt moest worden maar dit bleek niet te werken.
* Alle lokalen excl. de kleuters hebben nu een digitaal bord. De kleuters krijgen een touch-screen.
3. Mededelingen / opmerkingen van de vorige notulen:
* Schoolfotograaf van de school uit Handel: www.fjvandereycken.be
* In sommige groepen in de bovenbouw mogen de kinderen als beloning snoep meenemen naar
school (vnl. zakken chips) en worden er appelflappen gebakken
Dit wordt komende maand besproken.
4. Mededelingen vanuit de directie:
* Leerling begeleidster Tamara heeft een zoontje genaamd Dex.
* Mad Sience, groot succes, 47 kinderen hebben zich hiervoor aangemeld. Het is vnl. een activiteit
van de buitenschoolse opvang waarbij kinderen die niet op de BSO zitten zich aan kunnen sluiten.
BSO kinderen kosten € 20,-, overige € 30,-. Optreden op school heeft € 90,- gekost. Er gaan meerdere
activiteiten geregeld worden, diverse verengingen hebben zich hiervoor aangemeld bv. Sporthal,
Harmonie EMM, Beat iT, Bieb (leesclubje).
* Kindcentrum: Gerben heeft de naam van het kindcentrum bekend gemaakt en het wordt
Kindcentrum Octopus , ook heeft hij het nieuwe logo gepresenteerd.
5. Octopusdag 2014/2015:
Er is nog geen evaluatie met de leraren geweest.
De dag zelf verliep een beetje rommelig.
Allergie: juffrouw Adrie had 4 kinderen die niet het snoepje mochten vanwege allergie.
Nieuw beleid:
De ouderraad zorgt voor alle traktaties bij de diverse activiteiten op school. Hierbij houden zij echter
geen rekening met kinderen die een allergie hebben. Alle ouders zorgen zelf voor een trommeltje
met vervangende traktaties. Dit trommeltje kan dan bij de leerkracht worden afgegeven die het in
beheer zal hebben. Bij activiteiten zal het kind dan van de leerkracht een vervangende traktatie
krijgen.
Bij de balie ligt een lijst met de gangbare traktaties. Deze kunt u inzien of opvragen. Voor vragen kunt
u contact opnemen met Annelies van der Aa.
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Dit nieuwe beleid staat gepubliceerd in Octopost nr. 11 van 12-11-2014.
6. Jaarverslag
De penningmeester heeft het jaarverslag uitgedeeld en uitgelegd, iedereen is er mee akkoord.
Het verslag komt openbaar op de site, met een onderbouwing voor de winst die gemaakt is.
7. Sinterklaas
18 november: schoen zetten
24 november: Pieten op school om de kinderen te vragen mee te helpen met pepernoten bakken.
2 december: Sinterklaas komt voor de groepen 1 t/m 5
5 december: surprise groepen 6 t/m
8. Kerst
Voor kerstmis is nog niets geregeld.
9. Rondvraag
Er wordt aangegeven dat de verkeersouders nog zoeken naar iemand die hen wil komen versterken.
We hebben een naam en telefoonnummer om contact met haar op te nemen.
Als het niet lukt dan via klassenouders een bericht rond laten sturen om ouders te vragen.
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