Notulen oudervereniging 1 april 2019
-Aanvang- 20:00 uurLerarenkamer

Aanwezig: Britta, Els, Kim, Joyce, Linda en Sanne, Mariëlle Snoeijen, Mascha, Mariëlle
Afwezig: Caroline, Anne, Ingrid
1. Opening door de voorzitter:
Welkom allemaal.
Allergiënlijst besproken. Met Pioniersdag hierover goed communiceren naar de ouders.
2. Doornemen notulen 23 januari 2019 met de daarbij behorende actielijst:
geen op- of aanmerkingen
Actielijst:
Allergiënlijst opstellen en ophangen in de lerarenkamer en verspreiden onder de klassenouders
Bij elke activiteiten bekijken.

sept. 2019

Mascha

Eerste schooldag

Juni 2019

Allen

Schoolfotograaf, melding in Spionneke/Skozapp

mei/juni
2019

Joyce

Rabobank Clubkas

September

Mariëlle
Snoeijen/Kim/
Joyce

Melding maken in Spionneke dat als de ijsbaan op de markt komt de
stoplichten niet werken op donderdag als het ook weekmarkt is.

Okt./Nov.
2019

Joyce

Evaluatie lijst hulpouders.

11 juni 2019

Allen

Allen

3. Mededelingen vanuit het team:
Els en Ingrid komen niet meer samen naar de vergadering. Ze wisselen elkaar af.
Tekeningen voor ontwerpen muur op schoolplein zijn ingediend. De kunstenaars gaan een keuze
maken.
4. Mededelingen vanuit de ouders:
Er zijn een aantal ouders niet blij met de indeling en de communicatie bij Groep 1/2.
Verlof voor orthopedie/tandarts e.d. mag officieel niet onder schooltijd. Dit moet beperkt worden. Daarom graag na schooltijd. De communicatie vanuit school hierover is onduidelijk, wat
zijn de gevolgen en waar komt deze regel vandaan. De regel is nu je moet een officieel verlof
aanvragen indienen bij Nicole, dit geldt voor vakantie’s, of bezoek arts. Het is nl. zo dat er kinderen zijn die vaak te laat op school zijn en als zij dan ook nog onder schooltijd naar een arts
gaan dan missen zij te veel. Nicole maakt van al deze gegevens een aantekening. Als dit te vaak
voorkomt dan krijgen ouders hierover een terugkoppeling van Nicole.

5. Mededelingen voorzitter:
Gezonde voeding: Dominique(lid MR/SR) zou graag gezonde voeding onder de aandacht brengen. Ze heeft dit besproken bij de MR/SR, tevens vraagt ze of wij het hier eens over willen
hebben. Lopen andere ouders hier ook tegenaan. Willen we bij activiteiten hier rekening mee
houden. Ze wil graag een enquête houden onder de ouders. Wij vinden het goed als zij een enquête wil doen maar wij vinden gezonde voeding ook een verantwoording van de ouders. Met
activiteiten kunnen wij er rekening mee houden.
Heeft er nog iemand nagedacht over nieuwe ideeën voor de invulling van de oudervereniging?
Wil je Kim laten weten hoeveel activiteiten je wilt doen. Dan kan ze kijken of het beter te verspreiden is. Wil je Kim ook laten weten waar je eventueel tegen aan loopt. Als het je teveel
wordt met alle activiteiten. Het zou fijn als we wat meer ouders in de OV hebben dan kunnen
we de taken meer verdelen. Ken je nog iemand voor de OV, breng het dan onder de aandacht.
Social media avond is geweest helaas waren er maar 12 bezoekers. Hiervan was het merendeel
van de OV en de MR. Er is te weinig animo om voor school hier iets mee te doen. Er is wel een
idee geopperd om elk jaar een media wijsheid week te doen voor alle klassen.
Onlangs is er Schoolbandje van start gegaan. Maggie Stijns heeft een muziekschool en zij komt
les geven, buiten schooltijd, hier op school. Er zijn nu 4 leden. Het is de bedoeling dat de kinderen in de schoolband zelf al muziekles volgen. Ze gaan nu een liedje instuderen en daarna
kijken of er meer leden bij kunnen komen. De kinderen zijn heel enthousiast.
6. Mededelingen penningmeester:
terugkomen op uitgave van verschillende activiteiten
Bij Sinterklaas is wat geld over.
Bij de Kerstviering is wat over.
Bij de Carnavalsviering is wat tekort.
Koningsspelen past vooralsnog goed in de begroting
Laatste schooldag kunnen we ook dit jaar weer een leuke traktatie doen.
Bij Lief en leed hier houden we wat over, gelukkig niet veel nodig gehad.
In totaal hebben we nog wat over en willen we per kind 1,- teruggeven dmv. een bijdrage aan
de Pioniersdag en Schoolkamp.
7. Mededelingen secretaris:
Zijn er nog punten voor de leerlingenraad? We kunnen ze vragen om nog eens te inventariseren
of ze met carnaval een optocht willen. Joyce zal dit opnemen.
Er is een start gemaakt met de musical en de voorbereiding van het schoolkamp. Linda zal samen met meester Hein de ouders van groep 8 op de hoogte stellen.
Hanneke en haar gezin zijn zich aan het settelen in hun nieuwe woning. Als ze op orde is gaat
o.a. het bestuur bij haar op bezoek.
Hoe staat het met het initiatief verkeerssituatie rondom school? Anne en Bregje zijn bij de gemeente geweest. Anne is niet aanwezig en kan het niet toelichten. Graag volgende vergadering
bespreken.
Joyce zal contact opnemen met de schoolfotograaf over hoe we de foto’s gaan maken. Tevens
zorgt ze voor een schema voor deze dag.
Er zijn al wat leuke ideeën aan het ontstaan voor de eerste schooldag, later hierover meer.
8. Komende activiteiten:
Koningsspelen 19 april: Sportveld in Borkel en Schaft, er zijn tot nu toe nog niet voldoende ouders. Graag nog een oproep per groep plaatsen.
Commissie in Borkel en Schaft is fijn om mee te werken. Alle groepen een beetje splitsen. De
sportvelden en het bos wordt gebruikt. Diverse spelletjes in het bos voor de groepen 1 t/m 4 en
groep 5 t/m 8 clinics op de sportvelden.

Pioniersdag 28 mei: loopt goed. De brief gaat deze week de deur uit. Bussen zijn georganiseerd,
Duinoord is besproken. Geen hulpouders nodig.
Schoolkamp 5-7 juni: loopt leuke ideeën. Programma is in bewerking.
Schoolfotograaf 12 juni: Joyce vraagt schema op. Neemt contact op met de fotograaf en zal
een melding maken in het Spionneke/SkoZapp.
Musical 3 juli: loopt, vandaag besproken.
Laatste schooldag 4 juli: ijsje blijft leuk
9. PR rond activiteiten:
Carnaval stond goed in het Valkenswaards weekblad
10.Versiering:
Repareren huisjes!
11.Evaluatie activiteiten:
Open dag 6 feb.: was goed bezocht. Het werd door de bezoekers goed ontvangen dat de leerlingenraad de rondleiding deed.
Carnaval: Tips en Tops vanuit de kinderen: Veel variatie, Pionier got talent heel leuk.
Tips en Tops vanuit school: Tijd voor activiteiten wat te lang, informatie voor leerkrachten was
niet geheel duidelijk. Korte opening was goed.
Tips: Even met alle kinderen naar buiten gaan. Hartige aanvulling op traktatie, traktaties beter
verdelen. Iets betere info over Pionier got talent naar de ouders.
Karaoke voor kinderen ook van grotere groepen.
Sommige vonden het jammer dat er geen optocht was.
Veel hulpouders.
Volgend keer: zelf een beker mee nemen (milieuvriendelijker) en een pauze momentje inlassen
ipv. dat ze steeds zelf iets kunnen pakken.
12.Rondvraag:
Caroline: Ouders die aan het begin van het schooljaar zich hebben aangemeld om te helpen bij
een activiteit zijn vaak niet meer in staat te helpen op de aangegeven datum. Komend jaar
melding maken dat als ze zich hebben aangemeld er ook vanuit gegaan wordt dat ze aanwezig
zijn bij de opgegeven activiteit. Joyce zal brief nalezen en aanpassen.
Meldt je je aan voor een activiteiten dan gaan wij ervan uit dat je ook aanwezig bent. Tekst
brief enigszins aanpassen.

Volgende en tevens laatste vergadering is op 11 juni, 20:00 uur

Data activiteiten:
woensdag 5 dec. Sint
donderdag 20 dec. Kerst
vrijdag 1 mrt. Carnaval
vrijdag 19 april Koningsspelen
dinsdag 28 mei Pioniersdag
woensdag 5 t/m vrijdag 7 juni Schoolkamp
woensdag 12 juni Schoolfotograaf
donderdag 4 jul. laatste schooldag
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