Notulen oudervereniging 29 juni 2017
-Aanvang- 20.00 uurLerarenkamer

Aanwezig:
Afwezig:

Kim, Mariëlle, Joyce, Els, Tessa, Hanneke, Mandy, Caroline, en Mariëlle van Vinken,
Gunilde, Cindy, Sanne, Mascha, Hetty, Anne en Bregje
Christel

1. Opening door de voorzitter:
Welkom allemaal en hartelijk welkom aan Anne en Bregje, nieuwe leden voor de
oudervereniging voor het komende jaar. Iedereen hartelijk dank voor de fijne samenwerking
afgelopen jaar. Dit is tevens de laatste vergadering voor dit schooljaar.
2. Doornemen notulen 31 mei 2017 met de daarbij behorende actielijst:
Actielijst:
Commissieleden dienen tijdig bij elke activiteit door te geven aan
Mandy wat er gedaan wordt t.a.v. drinken/eten. Zie hieronder t.b.v.
leerlingen met allergieën

Elke
activiteit
(eind 2016
van
actielijst)

Continuroosters / pauze schema voor leerkracht maken per
activiteit
(8:30-14:15 uur)

Elke
activiteit

Goed doel?

Allen

Allen

Er heeft zich een nieuwe verkeersouder gemeld bij Nicole. Maartje mama van Meintje. Els en Tessa
zullen Ellen Bulsink hiervan op de hoogte stellen. Ellen is namelijk aanspreekpunt voor verkeer.
Els en Tessa hebben de ideeën om de betrokkenheid te vergroten doorgegeven aan Nicole en er is
al een open dag gepland op 10 januari 2018.
3. Mededelingen vanuit het team:
Heel hartelijk bedankt voor het teamcadeau. We zijn heel erg blij met de gepersonaliseerde
bekers. Op de website staat een foto.
Els is nog bezig met het plaatsen van foto’s van de Pioniersdag op de SkoZapp maar ze heeft
wat problemen hiermee.
Johan gaat nog een foto ophangen van onze eigen prins en prinses carnaval, dit is er nog niet
van gekomen. Tevens is Johan 25 jaar in dienst als conciërge en hiervoor wordt een klein
feestje gevierd.
Calamiteitendag is vrijdag 14 juli.
4. Mededelingen vanuit de ouders:
Mariëlle: Er waren kinderen teleurgesteld dat ze de kinderen van groep 8 niet mochten
uitzwaaien toen ze op kamp gingen. Dit komt omdat de kinderen uit groep 8 opgedeeld waren
in groepjes en het te lang zou duren voordat ze allemaal weg waren.

Mandy: Heeft een opmerking over de waterpret middag buiten van vorige week. Tessa adviseert
haar om met haar opmerking direct naar de leerkracht te gaan en dit niet op deze vergadering
te bespreken omdat het dan direct opgelost kan worden.
Caroline: Onduidelijkheid over communicatie. Soms per mail, soms op SkoZapp.
Els en Tessa bevestigen dat belangrijke schoolinformatie via een mail naar alle ouders gaat.
Misschien een idee om nog eens onder de aandacht te brengen dat als ouders problemen
hebben met het inloggen op de SkoZapp ze contact op moeten nemen met de helpdesk.
Joyce: Brief m.b.t. staking was aan de late kant. Had de school opvang moeten voorstellen aan
de ouders? Els en Tessa vragen dit na bij Nicole.
5. Mededelingen voorzitter:
Ouder bedank uurtje komt er weer aan. Misschien is het een idee om de kinderen te
enthousiasmeren dat ze dit thuis vertellen zodat “alle” hulp-ouders, opa’s, oma’s, overige
helpers aanwezig zijn bij dit uurtje. Tevens zullen alle klassenouders via een mail het uurtje
nog onder de aandacht brengen.
6. Mededelingen penningmeester:
geen mededelingen
7. Mededelingen secretaris:
We gaan afscheid nemen van Cindy en Gunilde bij de jaarvergadering komend schooljaar. Alvast
heel erg bedankt voor jullie inzet en betrokkenheid.
Hetty, Mascha, Bregje en Anne zullen aantreden als nieuwe leden van de oudervereniging.
Hartelijk welkom alvast.
Voorstel data vergaderingen schooljaar 2017/2018
Jaarvergadering: donderdag 21 september
Kascommissie: Nicol Brom en Robin Heesterbeek
1e vergadering woensdag 1 november
2e vergadering dinsdag 16 januari
3e vergadering maandag 5 maart
4e vergadering maandag 16 april
5e vergadering woensdag 23 mei
6e vergadering donderdag 28 juni
Schoolfotograaf 13 of 20 juni, Els vraagt na wanneer het schoolkamp is.
8. Komende activiteiten:
Ouder bedank uurtje: alle klassenouders brengen dit via een email nog onder de aandacht bij
de ouders.
Laatste schooldag: In de ochtend doen we iets lekkers voor alle kinderen, ’s middags wordt er
van 14:00-14:45 gevoetbald tussen de leerkrachten en de leerlingen van groep 8 en om 15:00
uur gaan we gezamenlijk groep 8 uitzwaaien.
9. PR rond activiteiten:
De leerkrachten staan op de website van het ED. In de ochtend van de staking hebben zij een
gezamenlijk ontbijt genoten met aansluitend een massage. Een verslaggever van het ED heeft
hierover geschreven en dit op de website geplaatst.
10.Versiering:
Geen mededelingen
11.Evaluatie activiteiten:
Schoolfotograaf: vanuit de oudervereniging zijn er nogal wat op en aanmerkingen op de
schoolfoto’s. Ze vinden ze niet zo mooi als andere jaren. Het ziet er gehaast uit. Joyce zal dit
terugkoppelen naar de fotograaf.

Pioniersdag: Evaluatie volgt nog.
Schoolkamp: Heel goed gegaan, positieve berichten, relaxte sfeer. Spooktocht was te spannend
voor de meesten.
Musical: Loopt, strakke planning. Maar wordt heel leuk.
Er komen ’s middags ouderen van Kempenhof kijken bij de musical. ’s Avonds is er nog een
voorstelling hiervoor worden kaarten verkocht. Na afloop wordt er met de groep 8 nog wat
gedronken en wat gefeest. Om 23:00 uur zal dit afgelopen zijn.
12.Rondvraag:
Hanneke: Misschien is het een idee om aan de buitenkant van het hek een bordje te hangen
“verboden fietsen te parkeren” Dit is een mooi punt voor de nieuwe verkeersouder.
Mariëlle van Vinken: Kunnen we de klassenouders al indelen? Nee we moeten even wachten tot
de klassen ingedeeld zijn. Wij zullen de verdeling doen na de jaarvergadering.
Mariëlle: Voor welke leerkrachten die weg gaan doen wij als OV een cadeau. Alleen voor
meester Rob. Juf Ineke, juf Meike, juf Steffie en juf Mien krijgen een attentie van school.
Mascha: Hoe gaat het met de zieke leerkrachten in het nieuwe schooljaar. Deze gaan
reïntegreren. Het zal voor de ene sneller gaan dan voor de ander.
Kim: Bedankt allemaal voor jullie inzet en ze wenst ons allemaal alvast een hele fijne vakantie.
Joyce: We hebben een datum geprikt om gezellig, op eigen kosten, een keer samen te gaan
eten.

Jaarvergadering donderdag 21 september, 20:00 uur.
Einde van de vergadering, fijne vakantie allemaal.

