Ouderraadvergadering 09 januari 2018

1 Opening + Welkom:
Voorzitter heet iedereen welkom en voor iedereen de beste wensen voor het nieuwe jaar.
2 Mededelingen/ Opmerkingen t.a.v. de vorige notulen:



Het bijhouden van het schoolplein wordt nu gedaan door MEMO: mensen met
mogelijkheden.
Lentekriebels wordt op school gegeven.

3 Mededelingen vanuit de directie/MR:



2 collega’s zwanger: Soraya van de Vossenberg – Peuterwerk en BSO
Anke Zwinkels – administratie en conciërge



Er is 2-wekelijks overleg met de directie van de Octopus, Uilenspiegel en de Regenboog over
de indeling van de nieuwbouw.
Over een paar maanden weer een schooltevredenheid enquête. De uitslag hiervan wordt
samen met de uitslag van de overblijf enquête besproken.



4 Jaarverslag:




Bij de vorige penningmeester heeft er geen kascontrole plaatsgevonden.
Er komt nu ook geen kascontrole, de nieuwe penningmeester neemt het over en controleert
het zelf.
Aan het eind van het schooljaar komt er wel een kascontrole.

6 Sinterklaas





Is goed bevallen daarom is deze sinterklaas ook weer besproken voor komend jaar.
Het thema is dan wereldreis.
De strooipieten waren te rustig, goed voor ziekenbezoek maar niet als strooipieten.
Komend jaar alleen strooipieten tijdens de surprise

7 Kerst:





Was goed verlopen.
Er was wel heel veel over voornamelijk de worstenbroodjes, de chocomelk ed. terug kunnen
brengen naar de Coöp.
€ 3628.34 opgehaald, hier moeten nog wel kosten af van de inkoop van de worstenbroodjes,
chocomelk ed.
Ook van ouders veel positieve verhalen gehoord

8 Thema-avond:





Nog wat opties:
Suze Egmond => pedagogisch tact
Eventueel 5 of 12 maart 2018
Doortje gaat na wat de kosten zijn van Suze Egmond

9 Rondvraag:
:
:
:

Kleinere maten shirts
Een ouder wil graag bij de OR komen: besloten is dat zij zich begin volgend
schooljaar kan opgeven.
Oude mappen bewaren voor hoelang: 4 á 5 jaar.
Komend schoolreis niet te veel OR leden mee voor iedere klas 1
Maandag 11 juni groep 3 t/m 7, woensdag 30 mei groep 1-2

