Notulen oudervereniging 23 januari 2019
-Aanvang- 20:00 uurLerarenkamer

Aanwezig: Britta, Hanneke, Els, Kim, Joyce, Caroline, Linda en Sanne
Afwezig: Mariëlle Snoeijen, Mascha, Ingrid, Mariëlle, Anne
1. Opening door de voorzitter:
Welkom allemaal. Hanneke gaat ons als OV-lid verlaten i.v.m. verhuizing. Wij danken haar hartelijk voor haar enthousiasme en inzet van de afgelopen jaren.
Met het vertrek van Hanneke stellen we voor dat Sanne als klassenouder van groep 5 verder
gaat. Sanne gaat hiermee akkoord. Tevens komt Hanneke’s plaats vrij als commissie lid van de
Koningsspelen. Britta biedt aan dit voor haar in te gaan vullen.
2. Doornemen notulen 10 december 2018 met de daarbij behorende actielijst:
Geen opmerkingen
Actielijst:
Allergiënlijst ophangen in de lerarenkamer en verspreiden onder de
klassenouders

z.s.m.
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Rabobank Clubkas
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2019
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Joyce

Schoolfotograaf, melding in Spionneke/Skozapp
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2019

Joyce

Eerste schooldag

Juni 2019

Allen

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

Nov. 2019

3. Mededelingen vanuit het team:
We gaan verder met het opknappen van het schoolplein, muur op het schoolplein achter wordt
opnieuw geschilderd. De schilders die deze taak destijds op zich hebben genomen komen dit
weer doen. De kinderen mogen hun ideeën voor beschildering indienen en de schilders zullen
als jury het mooiste idee ten uitvoer brengen.
Juf Susanne, invalster van groep 8 blijft voor langere tijd. Tevens blijft juf Merle, gymdocente
langer dan eerder bekend was. Els zal navraag doen wanneer zij jarig zijn zodat ook zij een
leuke email krijgen voor hun verjaardag.
Juf Susan Mariën gaat tijdelijk meedraaien in groep 1/2 ivm. het aantal kinderen.
De groep wordt 7 dagdelen opgesplitst. Zo is er ruim begeleiding.
Groep 2/3 draait in de ochtend al een apart programma dan zitten ze nog wel bij elkaar in het
lokaal. In de middagen gaat groep 2 naar groep 1/2.

4. Mededelingen vanuit de ouders:
Britta spreekt namens Anne met een initiatief om de verkeerssituatie en het aanzicht van de
straat, aan de voorkant van de school, aan te pakken. Er is een brief opgesteld door een aantal
ouders voor de gemeente. Het is de bedoeling dat de MR, de directie en de OV dit initiatief ondersteund door de brief te ondertekenen. We hebben de brief doorgenomen en er zijn nog wat
kanttekeningen. Britta koppelt dit terug aan Anne zodat zij de brief kan aanpassen. Tevens
hebben de aanwezige OV-leden hun handtekening al gezet.
Kim attendeert erop dat het wel verstandig is om ook even de verkeerscommissie erbij te betrekken. (Juf Ine, Juf Susan en verkeer ouders).
5. Mededelingen voorzitter:
Social Media, Er is vanuit de MR naar voren gekomen dat er vraag is naar informatie over Social
Media. Kim, Janneke v. Leeuwen en Sanne v. Herk (MR) hebben om de tafel gezeten om te zien
waar de behoefte precies ligt. Wat vinden wij, OV en MR, belangrijk en hoe geven we daar invulling aan. Kim gaat een datum prikken waarop de OV en de MR samen komen om hierover te
brainstormen. Daarna gaat Janneke v. Leeuwen uitzoeken hoe en wie hierover alle ouders en
leerkrachten het beste kan informeren.
Open dag 6 februari, is voor nieuwe leerlingen. Ouders kunnen komen kennis maken met onze
school. Mocht je nog iemand kennen met kleine kinderen, nodig ze uit. Van 9:00-11:30 uur is de
school vrij toegankelijk.
We hebben 4 hulpouders nodig voor deze ochtend, Caroline, Kim, Joyce, Britta, hebben zich
hiervoor aangemeld.
Het bestuur van de OV heeft het idee dat het enthousiasme van de OV wat is afgezwakt.
Ze verzoekt ons daarom of we mee willen denker over misschien een andere invulling / meerdere commissies / ouders meer betrekken / klassenouders uit commissie halen. Alle ideeën zijn
welkom en deze mogen gedeeld worden met Kim zodat zij kan kijken hoe we eventueel andere
opzet kunnen gaan maken.
6. Mededelingen penningmeester:
Er zijn nog altijd een aantal ouders die de vrijwillige bijdrage niet hebben betaald.
Kim gaat nog een laatste herinnering aan deze mensen sturen.
7. Mededelingen secretaris:
De aankoopbon van de muziekinstallatie is gevonden. Joyce gaat hiermee naar de winkel om te
kijken zo zij het apparaat nog kunnen maken.
Gaan we in maart mee doen aan de staking? Dit is nog niet bekend. Als het bekend is wordt het
direct gedeeld.
Zijn er nog oliebollen uitgedeeld begin januari? Ja dat is gebeurd en het was een enorme verrassing voor zowel de leerkrachten als de leerlingen, dank je initiatiefnemers.
Heeft er nog iemand punten voor de leerlingenraad? Misschien kunnen ze meedenken over het
ontvangst op de 1e schooldag na de grote vakantie.
Joyce heeft een vacature opgesteld voor nieuwe leden van de OV. Het betreft de functie van
penningmeester, secretaris en klassenouder. Deze vacature verschijnt in het eerste volgende
Spionneke.
8. Komende activiteiten:
Carnaval 1 maart:
Vandaag is de commissie voor het eerst bij elkaar gekomen. We beginnen de dag met de opening door een nog te kiezen prins, een prinses en een adjudant. Eerst wordt in groep 8 gekeken
of hier animo voor is. Mocht dit niet zo zijn wordt de vraag in groep 7 gesteld.
Dan zullen er tijdens de ochtend workshops zijn een modeshow, spelletjes, hip voor nop, knutselen, spelen in het speellokaal (tot groep 3) en buitenspelen.
Rode draad door het geheel zal “Pionier got talent” zijn. Er komt een jury van evt. de prins,
de prinses en de adjudant met juf Els en juf Susan. Alle kinderen mogen zich hiervoor aanmelden. De Kinderen mogen komen kijken maar niet alle kinderen hoeven te komen te kijken. Een
stuk of 3 winnaars mogen nog eens optreden aan het einde van de ochtend en dan kunnen alle
kinderen en ouders komen kijken.

Er is ervoor gekozen om geen optocht te doen dit jaar. De Leerlingenraad heeft geïnventariseerd of de optocht nog leuk is. Het enthousiasme was niet zo groot vandaar dat we er dit jaar
voor gekozen hebben om dit een keer over te slaan.
We hebben veel hulp nodig: Verzoek alle klassenouders even de reeds aangemelde ouders, die
zich via het aanmeldingsformulier aan het begin van het schooljaar hebben aangemeld, een
herinnering te sturen dat ze zich hebben aangemeld Tevens een oproep voor extra ouders.
Koningsspelen 19 april: BS St. Servatius, uit Borkel, heeft ons benaderd om dit samen te vieren.
Het wordt dan in Borkel gehouden omdat zij gebruik kunnen maken van de sportvelden daar.
Onder de aanwezige OV leden is het geen probleem dat het in Borkel is. Volgende week is de
eerste vergadering.
9. PR rond activiteiten:
Tessa vragen of ze de krant wil regelen voor Pionier got talent.
10.Versiering:
18 feb. Versieren, klassenouders willen jullie hulpouders hiervoor vragen.
11.Evaluatie activiteiten:
Sinterklaas 5 dec.
Vanuit team: fijn dat de ouders achter hek was stonden.
Het verhaal achter op het schoolplein duurde wat lang.
Pietenplaatjes voegde niet veel toe.
Jammer dat het geluid niet goed was.
Traktaties en cadeaus werden goed ontvangen
Sint en Piet hadden voldoende tijd in de klas
Vanuit ouders:
Surprises 1 dag eerder in de klas zetten (evt. in handenarbeid lokaal) i.p.v. op de ochtend zelf,
was wat rommelig met het in en uitlopen.
De zwarte pieten willen stoppen. Let op dat we tijdig andere vragen.
Dag na Sinterklaas evt. een uurtje later beginnen, kinderen waren erg moe.
Werken met de “nieuwe” commissie is als chaotisch ervaren.
Draaiboek bijhouden is nu voor ouders uit de commissie niet mogelijk, alleen als er een leerkracht aanwezig is. Wellicht is het mogelijk om een Word bestand bij te houden en dat steeds
naar alle commissieleden gemaild wordt. Aan het einde van de activiteit, na de evaluatie, kan
de leerkracht het draaiboek opslaan zodat het voor volgend jaar klaar ligt.
Commissies met (nieuwe) ouders betrokkenheid:
Misschien een goed idee dat de leerkrachten en commissie eerst een keer bij elkaar zitten en
daarna de hulpouders erbij betrekken. Duidelijke taken uitzetten en goed communiceren.
En kennis behouden door ouders in de commissies te houden.
Kerstmis 20 dec.
Vanuit team: herdertjestocht binnen werd leuker bevonden dan buiten. Kinderen vonden het
erg leuk. Jammer dat veel ouders pas ná 17:00 uur kinderen kwamen brengen. Hierdoor was er
wat tijd nood. Het was weer gezellig, diner erg goed ontvangen. Samen zingen was kippenvel.
Complimenten voor de organisatie. Hogere groepen vonden de herdertjestocht buiten leuker.
12.Rondvraag:
Linda, vraagt wanneer wordt er gestart met de voorbereiding van de musical en het schoolkamp. Voorstel dat het bestuur van de OV, Linda en Hein bij elkaar gaan zitten. Datum hiervoor
prikken.
Kim: Hanneke, mocht dit jou laatste vergadering zijn dan hartstikke bedankt en veel succes in
je nieuwe woning. Bedankt voor de heerlijke cake.
Volgende vergadering is op 25 maart, 20:00 uur

Laatste vergadering: dinsdag 11 juni 2019
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: 16 nov.
Versieren: 10 dec.
Versieren: 18 feb.
Versieren voorjaar: 5-8 apr.
Versieren zomer: 3 juni

