Notulen oudervereniging 16 januari 2018
-Aanvang- 20:00 uurLerarenkamer
Aanwezig:
Afwezig:

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

1. Opening door de voorzitter:
Kim heet iedereen welkom.
2. Doornemen notulen 1 november 2017 met de daarbij behorende actielijst:
Actielijst:
Commissieleden dienen tijdig bij elke activiteit door te geven aan Mandy wat Elke activiteit
er gedaan wordt t.a.v. drinken/eten. Zie hieronder t.b.v. leerlingen met
(eind 2016
allergieën
van actielijst)

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

Allen

Elke activiteit

Goed doel?

Allen

Koningsspelen 2018, deelname?

jan. 2018

Eerste schooldag nieuwe schooljaar

20 aug. 2018

Schoolfotograaf, melding in Spionneke!

13 juni

Enquete betrokkenheid vergroten

jan. 2018

Joyce

De carnavalscommissie heeft met Mandy de lekkernijen besproken voor de carnavalsochtend.
Een afgevaardigde van KiKa is op school geweest om 500,- euro in ontvangst te nemen. Het betreft
hier een gedeelte van het bedrag dat de kinderen hebben opgehaald met het restaurantproject.
We gaan dit jaar mee doen aan de landelijke Koningsspelen. We hebben als school wel besloten
om niet met de lunch mee te doen die verstrekt wordt. De Koningsspelen worden op 20 april
gehouden, deze datum komt nog op de kalender te staan.
Binnenkort worden we geïnformeerd of we hulpouders nodig hebben. Als dit zo is worden deze
alleen ingezet voor onze eigen school en ze zullen geen andere scholen hoeven te begeleiden.
Naar aanleiding van de eerste schooldag van het nieuwe jaar zijn er leuke ideeën geopperd hier
gaan we mee door.
De betrokkenheid van de ouders is groot al ontbreekt het hen soms aan tijd om aanwezig te zijn bij
activiteiten omdat ze ook werken. We hebben wel besproken dat we gaan kijken hoe we nieuwe
ouders van kinderen uit groep 1/2 direct kunnen enthousiasmeren en betrekken bij school.

3. Mededelingen vanuit het team:
De Open Dag is niet druk bezocht. Het was natuurlijk ook pas de eerste keer. Maar diegene die aanwezig
waren waren enthousiast. De oudervereniging vraagt hoe de Open Dag onder de aandacht is gebracht.
Middels flyers op het kinderdagverblijf en bij de peuterspeelzaal is hier ruchtbaarheid aan gegeven.
Misschien is het een idee om de volgende keer samen met meerdere scholen op één dag een Open Dag te
organiseren. Zo hoeven ouders maar één keer vrij te nemen en meerdere scholen ineens te bezoeken.
De hal wordt gerestyled. Zo wordt het een nog mooiere speelplek voor de kleuters.
Binnenkort horen we meer over de nieuwe namen voor de groepen 1/2.
4. Mededelingen vanuit de ouders:
Een aantal ouders vragen zich af waar ze iets hadden kunnen lezen, horen over de rapporten. Ze hadden
rond de Kerst een eerste rapport verwacht. Op de informatie avond is uitgelegd dat we een nieuw
systeem hebben en er twee toetsmomenten zijn waarna het rapport volgt. In het Spionneke van deze
maand staat er ook nog het een en ander over uitgelegd. Wellicht is het mogelijk om de data van de
uitreiking van de rapporten op de kalender te zetten.
De mensen van Janske’s poppentheater die eind vorig jaar op school een theatershow kwamen geven
over leren leren middels monstertjes waren verbaasd dat ze niet werden ontvangen. Gelukkig waren er
ouders in de hal bezig met versiering en zij hebben de mensen van het theater ontvangen.
Hanneke vraagt zich af waarom er nog niets is gedaan met het stukje kunstgras en de boomstronk voor op
het schoolplein. Er zijn nu al twee mensen gevallen doordat het zo glad is daar. Momenteel is Nicole
zoekende naar een oplossing daar er geen financiële middelen voor zijn. Het team vindt dat er toch een
oplossing moet komen en gaat kijken of er ouders zouden kunnen helpen met het opruimen hiervan.
5. Mededelingen voorzitter:
Met de Kerstviering heeft de Kerstcommissie flink moeten aanpoten om de school opgeruimd achter te
laten. Wellicht willen er andere ov leden niet tijd hebben in het vervolg even informeren of ze nog iets
kunnen doen zodat de commissie er niet alleen voor staat.
Is het mogelijk om alle draaiboeken digitaal te maken? Dit zou eigenlijk moeten zodat er van alle
activiteiten een draaiboek voor handen is. Els heeft de meeste draaiboeken in haar bezit. Voorheen waren
die bij de secretaris op te vragen maar omdat ze op school in het systeem zitten is het niet nodig ze dubbel
te bewaren.
6. Mededelingen penningmeester:
De Sinterklaas activiteit is flink gesponsord door de Sligro en daarom is er ongeveer 60,- euro
overgebleven.
Kerst activiteit heeft 0,60 eurocent over.
7. Mededelingen secretaris:
In de vorige vergadering hebben we gesproken over de onduidelijkheid rondom de brand in de
Kromstraat. Hier is nog geen terugkoppeling over geweest. Kim neemt dit mee in een gesprek met Nicole.
Zijn er al leden die na hebben gedacht om de taken van de secretaris en de penningmeester over te
nemen. Mascha zou graag inzichtelijk hebben wat de functies precies inhouden. Wij zullen hiervan een
overzicht maken en dit in de volgende vergadering bespreken.
We zullen Renske een USB stick verstrekken zodat zij al het filmmateriaal dat de leerlingenraad heeft
gemaakt voor de promotie van de oudervereniging er op kan zetten. Wellicht is het een idee dat de
leerlingenraad het geheel kan monteren. Joyce neemt dit op met Renske.

Susan Mariën heeft een mooie mail gestuurd naar de ouders van groep 6/7 om zichzelf voor te stellen.
Joyce heeft een instructie van de muziekinstallatie bij de installatie neergelegd. Els heeft deze bij de
verlengsnoeren, microfoons en andere benodigdheden opgeborgen.
8. Komende activiteiten:
Carnaval: Er worden diverse spelletjes georganiseerd. De kinderen krijgen een stempelkaart en kunnen zo
van het ene naar het andere spelletje gaan. Aansluitend wordt er een optocht door de wijk gehouden.
Tevens sponsort de Sligro ook deze activiteit voor een groot gedeelte.
Het zou een leuk idee zijn als er vlaggen komen waarop staat: Hier woont prinscarnaval, prinsescarnaval,
adjudant van de Pionier zodat deze bij hen thuis opgehangen kunnen worden. Kim gaat hier achteraan.
Koningsspelen: Dit loopt allemaal.
9. PR rond activiteiten:
Loopt goed.
10. Versiering:
Nieuwe datum geprikt voor het versieren van de hal: maandagmiddag 29 januari 13:15 uur. Het verzoek
aan alle klassenouders hulpouders te vragen.
11. Evaluatie activiteiten:
Sinterklaas: Leerlingenraad heeft geëvalueerd en de bevindingen zullen in het draaiboek Sint opgenomen
worden. Els heeft de evaluatie van de commissie zo niet voor handen. Wat ze nog weet is dat het verhaal
buiten goed was, niet te lang.
Kerstmis: Er waren twee grote activiteiten en als we dat nog eens doen hebben we meer ov leden in de
Kerstcommissie nodig. Maar het liep allemaal goed, het was gezellig. De tocht was erg leuk en groep 8
heeft het bijzonder goed gedaan. Het einde van de tocht was een beetje onduidelijk, gaan we binnen nog
wat drinken of is het nu echt afgelopen. Er was een grote opkomst van ouders en familieleden. Een
woordje van Nicole, om iedereen een fijne vakantie te wensen, werd gemist. Dit was bewust naar een
ander moment verplaatst omdat er weinig tot geen tijd voor was.
Misschien een tip voor komend jaar: Warme chocolademelk en marshmallows aanbieden aan de
leerlingen van groep 8.
12. Rondvraag:
Verandering van leerkrachten is per mail naar de afzonderlijke groepen gegaan. Wellicht was het fijner geweest als
de verandering naar alle groepen gegaan zou zijn in één bericht. Tessa neemt dit mee naar het team.
Mariëlle van Vinken geeft aan dat er na thema’s zoals Kerstmis, carnaval, lente bij Supermarkten gratis
reclamemateriaal/winkelversiering is af te halen. Wellicht een idee om eens over na te denken als we nog iets
kunnen gebruiken.
Joyce: De vergadering van 28 juni is na overleg verzet naar 21 juni ivm. het schoolkamp.

Volgende vergadering 5 maart 2018, 20:00 uur

