Notulen oudervereniging indeling takenlijst, 4 oktober 2016
-Aanvang- 20.30 uurSkoZok lokaal

Aanwezig:
Afwezig:

Kim, Mariëlle, Joyce, Cindy, Els, Tessa, Sanne, Hanneke, Gunilde, Christel, Mariëlle van Vinken,
Caroline en Nicole van Eert
Mandy, Ingrid

We hebben een nieuwe indeling gemaakt van de commissies. Joyce zal de takenlijst compleet maken en
dan ontvangt iedereen een kopie hiervan.
We hebben afgesproken dat er met Sinterklaas ( op 5 december) en met Kerstmis ( op 22 december ) een
continurooster komt. Nicole v. Eert kijkt nog even na tot hoe laat de kinderen naar school moeten en komt
hier nog op terug.
Joyce zal alle stukken die betrekking hebben op het organiseren van het Sinterklaasfeest mailen naar de
nieuwe commissieleden.
Nog even terugkomend op het parkeren rondom school. Nicole v. Eert gaat kijken of er inmiddels
mogelijkheden zijn om te parkeren op het terrein van EMA.
Cindy vraagt zich af waarom wij geen “Schoolzone” rondom school hebben gekregen. Nicole heeft bij de
gemeente geïnformeerd en wij zijn komende zomervakantie aan de beurt. Wellicht heeft het zin als
ouders zelf bij de gemeente aangeven dat er gevaarlijke situaties zijn.
Veilig verkeer:
Gunilde heeft nog 1 maal een pakket besteld. Zij gaat niet verder als verkeersouder.
Mariëlle van Vinken haalt nog even aan dat niet alle kinderen blij waren omdat hun ouders niet op het
ouderbedankuurtje aanwezig waren. Het is ook de bedoeling van het ouderbedankuurtje om alle
hulpouders en hulp oma’s- en opa’s in het zonnetje te zetten. Er gaat van school een algemene uitnodiging
naar buiten en wie zich aangesproken voelt is welkom op het ouderbedankuurtje.
Op de actielijst aangeven dat de klassenouders t.z.t. nog even rond vertellen dat het ouderbedankuurtje
er weer aankomt.
Boekenmarkt 5 oktober
Er circuleren verschillende meldingen op school over het aantal boeken en de hoeveelheid geld die je als
kind mag meenemen naar de boekenmarkt. Nicole v. Eert zegt dat we via de SKOZapp hebben kunnen
lezen dat elk kind 4 boeken en 4 x € 0,20 mag meenemen. En dat er misschien onduidelijkheid is gekomen
omdat er ook nog leerkrachten brieven hebben uitgedeeld aan de kinderen. Nicole zegt dat we alles
communiceren via de SKOZapp of openbaar via de Website.
Mariëlle gaat deze week via het mailadressenbestand van school alle ouders een brief sturen met het
verzoek de vrijwillige € 10, - te betalen voor de activiteiten die er op school georganiseerd worden.
Kim vraagt aan Marijn of hij foto’s wil maken van de nieuwe leden. Wellicht is het mogelijk om deze foto’s
bij de volgende vergadering op 17 november te maken.

Verzoek om de vergaderdata die gepland zijn op maandag en dinsdag te verplaatsen naar woensdag.
Niemand vindt dit een probleem.
De volgende data wijzigen hierdoor:
Ma 16 jan. vervalt en wordt woe 18 jan.
Di 18 april vervalt en wordt woe 19 april.
Di 30 mei vervalt en wordt woe 31 mei.
Di 27 juni vervalt en wordt woe 28 juni.

Einde van de vergadering

