Notulen oudervereniging 28 november 2019
-Aanvang- 20.00 uurLerarenkamer
Aanwezig: Kim, Marielle, Britta, Anne, Caroline, Daniella, Sanne, Mascha, Els
Afwezig: Hetty, Joyce, Ingrid
1. Opening door de voorzitter:
Welkom allemaal
2. Doornemen notulen 21 oktober 2019 met de daarbij behorende actielijst:
Geen op of aanmerkingen op de notulen van 21 oktober. Actielijst is aangevuld.
Actielijst:

Allergiënlijst ophangen in de lerarenkamer en verspreiden onder de klassenouders

Bij elke
activiteit/
jaarlijks

Mascha

Is voor nu compleet. In
groep ½ leerling met
hevige pinda/noten
allergie. Is gecommuniceerd binnen de klas
en in het team

Eerste schooldag nieuwe schooljaar maandag 19 augustus 2019

juni
2020

Allen

-

Schoolfotograaf, melding in Spionneke/app

mei/juni
2020

Joyce

-

Rabobank Clubkas, brief opstellen waarvoor je geld wilt
ophalen, indienen en cheque ophalen.

Sept. 2020

In Spionneke melding maken dat stoplichten op kruising
Luikerweg/Dommelseweg niet werken op donderdagen
als er weekmarkt is.

nov./dec.
2020

-

3. Mededelingen vanuit het team:
Vraag vanuit het team: Worden de stukje in het Spionneke over het jaarplan en de ontwikkelingen
gelezen door ouders? Hier zit veel werk in. Hier is niets over bekend, niemand hoort hier iets over
terug. Wel is de algemene opmerking gemaakt dat het Spionneke niet prettig leesbaar is in de
huidige vorm, dit wordt echter al langer aangegeven.
4. Mededelingen vanuit de ouders:
Vandaag stond in het Spionneke dat de huidige TSO na de kerstvakantie stopt, daar zijn vragen
van ouders over gekomen, hoe nu verder. Dit is niet bekend.
Deze avond worden de vragen uit de petitie in de gemeenteraad besproken. De petitie was echter
voor veel ouders onduidelijk omdat hij uit het niets kwam, er was verder geen communicatie over
geweest. De petitie kwam vanuit de MR, het was ook niet bij het team verder bekend dat dit zo
speelde. Hieruit komt naar boven dat communicatie erg belangrijk blijft, wordt nog teruggekoppeld
naar de leerkrachten die communicatie als aandachtsgebied hebben. Ook was het verwarrend
dat de petitie vooral leek te gaan over het gymmen en niet over de toekomst van de school zelf,
wat ouders belangrijker vonden. Afgesproken om bij vragen terug te verwijzen naar de opstellers
van de petitie.

5. Mededelingen voorzitter:
• Kim is benaderd door de Jumbo, zij gaan statiegeld bonnen verzamelen. De opbrengst wordt
verdeeld onder 8 Valkenswaardse basisscholen. Dit geld mag worden besteed aan de activiteiten.
• Vraagt hoe de combinatie app groep voor de kleuters bevalt. Dit loopt goed.
6. Mededelingen penningmeester:
• Er zijn nog een aantal ouders die de bijdrage nog niet betaald hebben. In vergelijking met andere jaren zijn dit er meer. Mariëlle gaat deze mensen nogmaals persoonlijk mailen.
• Wat te doen met instromers? Er wordt besloten dat deze gemaild worden door Mariëlle.
• Bijna alle klassen hebben het bonnetje voor de sint cadeau’ s ingeleverd.
7. Mededelingen secretaris:
8. Komende activiteiten:
• Sinterklaas:
o Dit gaat 1 groot feest worden: Woensdag staat er een groot pakket op school met
mandarijnen en een ballon. Er is een pietje verliefd op Juf Marieke, piet heeft een grote wens, de Pionier bezoeken en juf Marieke zien. Zodoende wordt deze piet donderdag met de wensambulance gebracht.
o Er zijn geen extra hulpouders nodig voor sinterklaas. De klassenouders moeten met
de desbetreffende leerkracht overleggen of hun hulp nodig/gewenst is.
o Schoolfruit wordt gewoon aangeboden deze dag
• Kerstmis:
o De kerstviering begint met een kerstdiner. Het 2e uur mag per klas zelf ingevuld worden.
o Groepen worden samengevoegd 1-2-3, 4-5-6 en 7-8 en gaan samen activiteiten doen.
Variërend van knutselen, film kijken, kerstukjes maken.
o Proberen wel hulp ouders in te zetten. Per klas bekijken wat nodig is. Dit horen we nog
o De oliebollen zijn vorig jaar goed ontvangen, gevraagd wordt vanuit het team om de
euro die er is per kind of deze weer aan oliebollen besteed kan worden
o Op de ochtend van het kerstfeest geeft de schoolband samen met groep 4 een optreden. Groep 4 krijgt momenteel blokfluitles.
9. PR rond activiteiten:
Krant benaderen om een stukje te schrijven over de aankomst van de Sint in de wensambulance.
10.Versiering:
Oproep en versiering per activiteit bekijken evt. hulpvraag uitzetten. Creaclub is er voor het maken van nieuwe versieringen en kan ook ingezet worden om te versieren. Maar dit is geen
versiercommissie.
Dit moet volgend jaar duidelijker gecommuniceerd worden. Dit jaar was er verwarring omdat er op
het inschrijfformulier voor de activiteiten versiercommissie stond. Dit had CreaClub moeten zijn.
11.Evaluatie activiteiten
Fruitproject loopt goed. We horen veel positieve geluiden. Er zijn geen afspraken gemaakt binnen
het team hoe om te gaan als een kind iets niet lust. Algemene insteek is wel dat er sowieso geproefd moet worden.
Als er een kind iets niet mag hebben kan dit met de leerkracht gecommuniceerd worden en wordt
hier rekening mee gehouden. Dit is vooralsnog niet gebeurd.
12.Rondvraag
Er was niets voor de rondvraag

Einde van de vergadering, volgende vergadering: woensdag 29 januari 2020

Nieuwe data activiteiten 2019-2020
Sinterklaas 5 dec.
Kerstviering 19 dec.avond
Carnavalsviering 21 feb.
Koningsspelen 17 april
Pioniersdag 18 mei
Schoolkamp 23-25 juni
Musical 6 juli
Schoolfotograaf 13 mei
Laatste schooldag 9 juli
Vergaderdata:
Woensdag 29 jan.
Dinsdag 24 mrt.
Dinsdag 17 juni (laatste)

versieren: 15 nov.
versieren: 6 dec.
versieren: 10 feb.

