Ouderraadvergadering 14 maart 2017
1 / 2 Opening + Welkom:
Voorzitter heet iedereen welkom.
3 Mededelingen / Opmerkingen t.a.v. de vorige notulen:


Schoolfotograaf: deze komt op 10 en 11 april. De leeraren moeten zelf op de lijst aangeven
welke tijd zij met hun klas op de foto gaan.



Op het verzoek geen outlook bestanden plaatsen in Dropbox.



Jufr. Hanny krijgt €500,- om uit te geven voor middelen voor de muziekles. De rekeningen
hiervoor legt zij in de postvak van de ouderraad.



Seksuele voorlichting: is nu nog alleen bij groep 8 (1 methode les en 4 filmpjes). Berry gaat
overleggen met het bestuur of er geen uitgebreidere methode is die gegeven kan worden.
Een voorbeeld hiervan is Lentekriebels, deze start al in gr.1.

4 Mededelingen vanuit de directie/MR:


Werkgroep schooltijden komt eerder bij elkaar, 23 maart is er een info/aanmeldt avond voor
nieuwe leerlingen. Dan moet ook duidelijk zijn wat de nieuwe tijden zijn.



Om de school op te vrolijken worden er muurschilderingen aangebracht bij alle clusters,
trappen en de boarding van het podium in de aula.

5 Carnaval:
De Carnaval is in het algemeen goed verlopen.
Minpuntjes waren o.a.:
1. Tijdens de optocht was er niemand van de directie bereikbaar.
2. Het aantal vrijwilligers die na de optocht nog mee kwamen eten was onbekend.
Dit bleek een grotere groep mensen te zijn anders waardoor er nog broodjes bijgehaald
moesten worden.
6 Thema-avond:
Is goed verlopen. Veel positieve reacties en een goede opkomst.
7 Pasen:
Speurtocht voor de groepen 1 & 2. Eiertikwedstrijd voor de hele school.
8 Koningsspelen:
De directie gaat hiervoor de vouchers aanvragen.
9 Jubileum dag:

Nog niets meer over bekend.
10 schoolreisje:
Groep 3, 4, 5 gaat naar Tivoli.
Groep 6 & 7 gaan naar Toverland.
Groep 1 & 2 gaan naar speeltuin Leonardushof en met slecht weer naar Marvy’s speelwereld.
Leonardushof al meerdere malen gebeld, voicemail ingesproken en mail gestuurd. Ik krijg geen
reacties terug.
11 Rondvraag:


Er komt weer een goede doelen actie. Het goede doel wordt dit jaar “Stichting Hulphond” .
Dit wordt gehouden op 24-5-2017. (dag na de jubileumdag).
De stichting komt dan op school om uitleg te geven. Verdere info. over de invulling is nog niet
bekend.



Roefeldagen, dit wordt nog een keer navraagt bij andere directieleden.

Volgende vergaderingen:
10 mei 2017 ( Pasen, Koningsspelen, Jubileumdag, schoolreis, Avond Wandel Vierdaagse)
6 juli

