Notulen oudervereniging 21 oktober 2019
-Aanvang- 20:00 uurLerarenkamer

Aanwezig: Kim, Joyce, Britta, Anne, Mascha, Sanne, Daniëlla, Mariëlle, Ingrid
Afwezig: Caroline, Els, Hetty
1. Opening door de voorzitter:
Welkom allemaal.
Allergiënlijst besproken. Heeft iedereen in haar groep navraag gedaan of er nieuwe/gewijzigde
allergieën zijn waar we rekening mee moeten houden. Als je dit nog niet hebt gedaan, graag zsm.
oppakken en de uitkomst aan Mascha doorgeven.
2. Doornemen notulen 18 september 2019 met de daarbij behorende actielijst:
geen op- of aanmerkingen
Actielijst:
Allergiënlijst: in alle groepen informeren en Mascha op de hoogte stellen.

okt. 2019

Mascha

Eerste schooldag nieuwe schooljaar mandag 24 augustus 2020

Juni 2020

Allen

Schoolfotograaf, melding in Spionneke/Skozapp

mei/juni
2020

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.
2020

Bestuur

Leerlingenraad vragen te informeren naar het ouder/kind/leerkracht
gesprek.

nov. 2019

Joyce

Allen

3. Mededelingen vanuit het team:
De school is aan het inventariseren of ze mee gaan doen aan de staking op 6 november a.s. Alle
ouders worden hierover zsm. geïnformeerd.
5 mei is als vrije dag opgenomen in de SkoZapp.
4. Mededelingen vanuit de ouders:
Waarom hebben we dit jaar niet mee gedaan aan de judo clinics? Ingrid vraagt dit na.
5. Mededelingen voorzitter:
We zijn ingeloot om mee te doen aan de actie schoolfruit. Vanaf 11 november - 13 april wordt
er wekelijks fruit op school uitgedeeld. We zijn nog even aan het inventariseren hoe dit gaan
uitdelen per groep. We zullen hiervoor wellicht hulpouders nodig hebben maar dat wordt tijdig
gecommuniceerd.
Kim zal een stukje schrijven voor in het Spionneke hierover zodat iedereen op de hoogte is.
6. Mededelingen penningmeester:
De ouderbijdrage innen middels een Tikkie verloopt goed. Er zijn nog maar enkele die niet betaald hebben maar die hebben reeds een herinnering per mail ontvangen.

7. Mededelingen secretaris:
Geen mededelingen
8. Komende activiteiten:
Sinterklaas: Woensdag 23 oktober komt de commissie bij elkaar.
Verzoek om per groep een oproep te doen aan ouders met de vraag of ze willen komen helpen
met versieren op vrijdagochtend 15 november a.s. direct om 8:30 uur.
Kerstmis: De commissie prikt een datum voor het eerste overleg.
9. PR rond activiteiten:
n.v.t.
10.Versiering:
Repareren huisjes wordt gestart op maandag 28 oktober.
11.Evaluatie activiteiten:
Boekenbeurs: Goed gegaan, was weer erg gezellig.
12.Rondvraag:
Britta, is er al geëvalueerd over de gymlessen in de Belleman? Ingrid zegt dat het veel tijd kost
maar dat de bus steeds op tijd is en ze direct kunnen sporten als ze bij de Belleman aankomen.
Het is zeker jammer dat er maar 1 keer per week gesport kan worden, nu maar dit is voor nu de
beste oplossing.

Volgende vergadering is op 28 november, 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

Versieren: 15 nov.
Versieren: 10 dec.
Versieren: 18 feb.
Versieren voorjaar: 5-8 apr.
Versieren zomer: 3 juni

