Ouderraadvergadering 23 januari 2017
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Voorzitter heet iedereen welkom.
3 Mededelingen/ Opmerkingen tav de vorige notulen:
*Dropbox: besloten is om allemaal ons te registreren op Dropbox zodat we een gezamenlijk
Dropbox-account voor de ouderraad hebben en zo onze bestanden kunnen delen. Karin zorgt voor
een uitleg hierover.
* Certificaat “de Wit bussen” : Een Classificatie uitsluitend op touringcars. Dit is een keurmerk wat
niet verplicht is. Meer een oogmerk naar de buitenwereld en verzekeringstechnisch maakt het niets
uit. Onze kinderen worden met de schoolreisjes volgens alle regels en verzekeringseisen vervoerd
aldus “de Wit bussen”.
* Schoolfotograaf: deze komt op 10 en 11 april. Met het verzoek om aan het schema vast te houden.
* Jubileumdag Octopus: Deze zal zijn op dinsdag 23 mei 2017 en zal gevuld worden met muziek en
dans. Op het eind van de middag zal er een dansvoorstelling zijn in de sporthal waarbij de ouders op
de tribune mogen komen kijken. Dit zal tijdig aan de ouders kenbaar worden gemaakt. Taak voor de
ouderraad is het in- en uitladen van de instrumenten in de ochtend om ongeveer 7.30 uur en in de
middag na het optreden. Verder het verzorgen van de koffie/thee voor de leraren en voor degen die
de workshops geven in de sporthal.
4 Mededelingen vanuit de directie/MR:
*Eiertikwedstrijd: de directie kwam met het leuke nieuws dat de eiertikwedstrijd dit jaar weer een
feit is. Dit op verzoek van de leerlingenraad.
*Communicatie: De communicatie via website, ouderportaal en de Octopost, hoe vinden wij dit gaan
of wat vinden wij hiervan is de vraag vanuit de directie. Voor de één heel fijn en leuk en informatief
en voor de ander te veel informatie. Het ouderportaal loopt nog altijd niet naar behoren maar wordt
door de meeste wel als zeer prettig ervaren. Zeker ook de terugkoppeling wordt als prettig ervaren.
5 Jaarverslag:
Jaarverslag is nog niet compleet en wordt besproken in de volgende vergadering. De
penningmeesterl gaf aan dat we een behoorlijk bedrag op de rekening hebben staan en het voorstel
hierin is om dit te gebruiken voor de kinderen in welke vorm dan ook. Het gaat om een bedrag van
ongeveer €6000.-. Er kwamen al enkele ideeën om dit te kunnen besteden.
-Voor de groepen 8 de DVD voor half geld aanbieden, i.p.v. €12.- maar €6.- vragen.
-Voor de groepen 6 en 7 het schoolreisje eenmalig minder eigenbijdrage vragen.
-Juf Hanny vragen of dat zij nog wensen heeft ter aanvulling of vervanging van instrumenten of
dergelijke voor de muzieklessen.
-Aanschaffen van twee nieuwe Pietenpakken.

-Een tweede pingpongtafel?
6 Sinterklaas:
Voor de kinderen weer een groot feest. Er waren wel enkele punten die de aandacht vragen.
-Is de Sint wel de geschikte Sinterklaas? Christel gaat informeren of er andere manieren / personen
hiervoor zijn voor komende jaren.
-Het ziekenbezoek is een groot pluspunt en moeten we er zeker in houden.
-Voor het schminken is het verstandig om dit bij iemand thuis te kunnen doen i.v.m. alle spullen van
de Pieten en Sint. En zorgen voor voldoende hulp voor het schminken.
7 Kerst:
Het kerstfeest is goed verlopen, het was een gezellig sfeertje. Zeker ook de vrijdagmiddag afsluiting
op het schoolplein met kerstlekkers, Kerstman, muziek en het gezellige kerstoptreden is als zeer
gezellig ervaren.
Het kerstontbijt was ook allemaal goed verlopen en als gezellig ervaren alleen was er helaas
ontzettend veel etenswaren overgebleven….blijft lastig in te schatten.
8 Carnaval:
De commissie is nog niet gestart maar er zal een scholenoptocht zijn op de vrijdag en hierbij is de
Octopus aan de beurt om de lunch voor de carnavals verenigingen, brandweer en verdere te
verzorgen. Die vrijdag heeft de bovenbouw continurooster en zal om 14.15 uur uit zijn. De
onderbouw heeft op donderdagmiddag een bontemiddag waarbij ze een braskaart krijgen.
9 Pasen:
Wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.
Wel met eiertikwedstrijd 
10 Koningsdag:
Deze wordt ook doorgeschoven naar de volgende vergadering. Koningsdag zal zijn op vrijdag 21 april
voor de meivakantie.

11 Thema-avond:
Henk Visser over weerbaarheid . Maandag 13 februari van 20.00 uur tot ongeveer 22.00 uur.

9 Rondvraag:
* Er wordt slecht gestrooid bij de kant van de peuters

*wordt er op school ook seksuele voorlichting wordt gegeven? De directie gaat dit navragen.
*De voorzitter zou graag om 20.00 uur starten met de vergadering maar het meer en deel wil het
graag op 20.30 uur laten staan.
*De voorzitter geeft aan dat het programma Ambrasoft erg traag werkt en ook als saai wordt
ervaren.

Volgende vergaderingen:
14 maart 2017 (Pasen, jubileumdag)
10 mei 2017 ( schoolreis, Avond Wandel Vierdaagse, Octopusdag)
6 juli 2017

