Ouderraadvergadering 17 november 2016
1 / 2 Opening+ Welkom:
Voorzitter heet iedereen welkom.

3 Mededelingen/ Opmerkingen tav de vorige notulen:
*Verhuizing vd peuterspeelzaal en groep 8 gebeurt in de zomervakantie.
*Tav het krantenartikel over zittenblijvers hier op De Octopus hoger dan landelijk gemiddelde: is
besproken, probleem zit ‘m in de instroomgroep.(kinderen die in januari beginnen zitten vlgs. de
cijfers 2 keer in groep 1.)
*Dropbox: wordt nagevraagd.

4 Mededelingen vanuit de directie/MR:
_
5 Jaarverslag:
Wordt besproken in de volgende vergadering.

6 Sinterklaas:
* 24 november komt sinterklaas en 5 pieten.
* alle klassen worden langs gegaan (dus ook groepen 6-7-8)
* 1 december schoen zetten (kleuters)
* 5 december surprise (gr. 6-7-8)
* betreft allergieën: data’s zijn op ouderportaal uitgezet, ouders zijn dus ingelicht.

7 Kerst:
Ontbijt in de klas , daarna octopodium waar kinderen zich voor kunnen inschrijven.
’s Middags :knutselactiviteit.
Hulp van ouderraad m.n. voor de ochtend. Kinderen nemen zelf brood/crackers etc. mee, ouderraad
zorgt voor beleg en drank.

8 Thema-avond:
Henk Visser over weerbaarheid òf Mariëlle vd Burgt over kinderen met hoog gevoeligheid.

9 Rondvraag:
*is er iets bekend is over het ’ certificaat controle’ van ‘De Wit busreizen’ voor de schoolreisjes.Dit
wordt nagevraagd.
*Bij de afsluiting vd kinderboekenweek niet praktisch was dat de opa’s/oma’s eigenlijk in 1 groep
moesten blijven , terwijl ze meerdere kleinkinderen hadden in de onderbouw die ze ook wilden zien.
Hierdoor bleven opa’s/oma’s weg omdat ze niet wilden kiezen.
Kinderen/opa’s/oma’s vonden het wel erg leuk.
* er is contact geweest met schoolfotograaf Bob Barten:
#voorstel voor een pakket, €10,- voor 3 vellen+groepsfoto.
#korting op digitale bestanden, 2 voor €11,# datum wordt nog afgesproken
# dringend verzoek om aan het schema vast te houden.

de volgende vergaderingen: 23 januari 2017 ( koningsdag, carnaval, Pasen )
14 maart 2017 (jubileumdag 23 mei)
10 mei 2017 ( schoolreis,Avond Wandel Vierdaagse,Octopusdag)
6 juli 2017 (vergadering bij Christel)

