Ouderraadvergadering donderdag 12 maart2015
1. Opening:
Edith opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Contact MR/OR:
MR is niet aanwezig en er zijn geen bijzonderheden doorgegeven.
3. Mededelingen / opmerkingen van de vorige notulen:
* Schoolfotograaf: Fotograaf Loes Mennen is geregeld. Zij komt op 13 en 14 april. Op 14 april om
15.40 uur wordt de teamfoto gemaakt. Er wordt nog nagevraagd of Loes zelf een hulpje meeneemt
of dat er verwacht wordt dat de school mee helpt.
Fotopakket met 4 foto’s met een staande pose is €9,50. Voor elk teamlid is er een gratis fotopakket
met een teamfoto en een groepsfoto. Voor school is er een gratis vergroting van 30x40 cm van de
teamfoto, speciale groep 8 foto’s en digitale foto’s van kinderen.
* De t-shirts voor school zijn besteld.
*Octopusdag is nu voor gekozen om de peuters daar een onderdeel van mee te laten doen dus niet
de hele ochtend.
* Paasspeurtocht is toch zonder de peuters omdat de tocht erg lang is voor die kleine kindjes. Zij
hebben op het KC hun eigen activiteit met Pasen.
4. Mededelingen vanuit de directie:
* Nu Helmi weg is gaat er een sollicitatieprocedure van start. Er is een benoemingsadviescommissie
ingesteld. Daarin zitten de directeur van Zicht, Ellen Nelissen namens Fides, Filip Demuyt namens
MR, Gerben van Boxtel namens het MT, directeur van de basisschool in Handel en Jolanda
Snepvangers namens de leerkrachten.
* Maria Schuijers heeft een operatie ondergaan waardoor ze 6 weken uit de running is. Er wordt een
kaartje naar haar gestuurd.
* Vanaf vandaag is de nieuwe site van Kindcentrum Octopus in de lucht.
5. Evaluatie carnaval:
* In verband met de voorbereidingen voor het afscheid van Helmie is er nog geen evaluatie geweest.
Deze wordt t.z.t. nog gedaan. Wel wordt er vanuit de carnavalscommissie aangegeven dat kinderen
eigenlijk op de carnavalsmiddagen onbeperkt ranja of water zouden moeten kunnen drinken dus
alleen een braskaart voor chips/snoepje.
6. Thema-avond:
* 23 maart over Sport en Beweging met als onderdeel bewegingsarmoede onder de jeugd.
Rob Vesters uit Venhorst begeleid deze avond. Hij is er om 19.00 uur en heeft een beamer nodig. Er
is weinig bekendheid gegeven aan de thema-avond daarom stuurt Gerben nog een extra nieuwsbrief
rond via de mail. Volgende week wordt het in de Octopost gezet. Bij te weinig aanmeldingen gaat het
niet door.
7. Evaluatie kerst:
Op 1 april wordt de eiertikwedstrijd gehouden en op 2 april is er weer de paasspeurtocht voor de
groepen 1 t/m 4.
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8. Koningsspelen:
Gerben heeft de taak van het organiseren overgegeven aan Willy, Angela, Anouk en Daniëlle. Voor
het landelijke ontbijt van de Jumbo is de school al aangemeld. Moet door de ouderraad wel
afgehaald worden bij de Jumbo. Op vrijdagmiddag heeft de bovenbouw een spellenmiddag in de
sporthal.
9. Schoolreis:
Op woensdag 10 juni gaan de groepen 1 en 2 naar de speeltuin in Helmond
Op woensdag 17 juni gaan de groepen 3 t/m 5 naar Dippie Doe in Best en de groepen 6 en 7 naar
Toverland.
10. Afscheid Helmi:
Op vrijdag 20 maart is het afscheidsfeest voor juffrouw Helmi. Het thema is Kunst met een grote H.
Om 11.00 uur wordt Helmi onthaald op een ludieke manier. Daarbij wordt ze door de hele school
toegezongen. Tijdens de ochtendpauze krijgen de kinderen van de ouderraad een zakje chips.
Deze dag is er een continurooster zodat alle kinderen op school mee doen aan de high-tea. Alle
kinderen maken van te voren 8 hapjes die ze mee naar school nemen. Op ieder cluster komt een
buffettafel te staan waarop alle hapjes gepresenteerd worden. Om 12.00 uur zal Helmi en haar
familie met de hele school deelnemen aan de high-tea. Daarbij wordt door de ouderraad ranja
geschonken.
’s Middags wordt de aula omgetoverd tot een circuspiste. Daarin worden door de klassen een act
uitgevoerd. Iedere parallel groep 1 optreden. Dus dan zijn er 8 optredens.
Er wordt met de hele school een lipdub gemaakt. Deze zal ’s avonds aan Helmi cadeau worden
gegeven.
Van 17.00 uur tot 18.30 uur is er een receptie voor alle ouders. Na afloop van deze receptie gaat de
ouderraad mee opruimen.
Ouderraad regelt een cadeau voor Helmie.
10. Rondvraag:
* Er wordt aangegeven dat de adviesgesprekken van de groepen 8 erg laat zijn. Deze vallen in
dezelfde week als dat je je kind in Gemert aan moet gaan melden. Dit is jaarlijks zo en kan eigenlijk
weinig aan veranderd worden. School moet wel voldoende tijd hebben om het kind te observeren.
*Er wordt aangegeven dat er buiten op de speelplaats veel vechtspelletjes plaats vinden.
*Er blijken veel hoofdpijnklachten te zijn bij de kinderen. Vraag is of er misschien een te droge lucht
in school hangt, of dat het te warm is in school.
*Er wordt aangegeven dat kinderen in groep 7 vaak het hulpje van de Juf zijn waardoor ze pas om
16.00 uur thuis zijn. Dit is erg laat. Je mag kinderen wel een taakje laten doen maar niet te lang na
school. Gerben geeft aan dat er na school ook heel veel kinderen op de speelplaats blijven hangen
waardoor ze ook later thuis zijn.
* Er wordt ook aangegeven dat kinderen vaak na moeten blijven als ze de takenbrief niet af hebben.
* Het aantal toetsen in groep 7 is erg veel vergeleken met wat ze dan in groep 8 nog moeten doen.
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