Ouderraadvergadering 07 maart 2018

1 Opening + Welkom:
Doortje heet iedereen welkom
2 Mededelingen/ Opmerkingen t.a.v. de vorige notulen:




Schoolreisje Dippie Doe kan niet op 11 juni: is die dag al vol
Kijken of het een week later of eerder verzet kan worden.
Kleinere maatjes T-shirts zijn besteld

3 Mededelingen vanuit de directie/MR:









Tekeningen voor de nieuwbouw zijn klaar
Week voor de zomervakantie verhuist de Uilenspiegel naar de Regenboog
Begin schoolvakantie begin met afbreken en bouwen.
Schooljaar 2018/2019 wordt er gebouwd
Hierdoor vervalt de berging buiten, voetbalveld stuk speelplein.
De zandbak blijft
Informatieavond nieuwe kleuters => goede opkomst, 66 ouders.
In de DUO enquête is een fout ontdekt bij het invullen van het aantal kinderen, deze fout is
opgelost.

Carnaval:




De juf had tijd te kort en daarom heeft gr. 8 meegeholpen met surveilleren.
Aantal leerlingen van groep 8 vonden het niet leuk.
Verder is het als leuk ervaren met de optredens en schminken

Thema-avond:




Wordt gecanceld
17 ouders opgegeven
19 personeelsleden

4 Pasen:








28 mrt eiertikwedstrijd
Alleen voor de kinderen
Onderbouw en bovenbouw gesplitst
29 mrt paasspeurtocht
Alles is hiervoor geregeld
2x Paashazen
1x fotograaf

5 fotograaf:





9 + 10 april
3 vellen en een groepsfoto => € 10,Ouders laten weten welke dag hun kind(eren) op de foto gaan
Het is nog wat puzzelen i.v.m. de musical gr. 8

6 koningsdag:




20 april
Ontbijt is aangemeld
Draaiboek kijken naar andere jaren, rekening mee houden dat de dag wel korter is

7 rondvraag/ Opmerkingen:
Ontruiming was goed verlopen, gaslucht in de ketelruimte, was niet ernstig. Personeel had kort
geleden hierop nog geoefend.
Lentekriebels en Datum: donderdag 22 maart ouderavond. Een medewerker van de GGD Hart voor
Brabant gaat in op het thema en geeft uitleg hierover.
Techniek toernooi: kinderen kunnen op eigen initiatief daar naartoe

Nieuwe agenda datums:
Maandag 7 mei
Maandag 18 juni

: Schoolreis
: Afsluiting

