Notulen oudervereniging 08-12-2020
-Aanvang- 20.00 uurdigitaal
Aanwezig: Britta, Kim, Daniella Els, Caroline, Laura, Ingrid, Anne, Sanne
Afwezig:
1. Opening door de voorzitter:
2. Doornemen notulen 28-10-2020 met de daarbij behorende actielijst:
Geen op of aanmerkingen

Actielijst:
Wat

Wanneer

3. Mededelingen vanuit het team:
4. Mededelingen vanuit de ouders:
5. Mededelingen voorzitter:
 Bij activiteit houdt rekening met allergieën met de inkoop van je spullen.
 Met uit elke unit een leerkracht, Kim, Britta, Nicole en Daniella hebben we bij
elkaar gezeten. De uitkomsten hiervan hebben in de nieuwbrief gestaan
Mocht je voor dit overleg (wat met regelmaat herhaald gaat worden) nog punten
hebben geef dit dan door.
6. Mededelingen penningmeester:
Britta heeft geen zicht op de instromers zo kan ze deze niet benaderen voor de
ouder bijdrage. Els gaat het huidige overzicht doorsturen
7. Mededelingen secretaris:

Wie

Graag de geheimhoudingsverklaring zo snel mogelijk doorsturen!
8. Komende activiteiten:
Kerst: Waarom wel ontbijt en geen diner: Het is al jaren een vraag om een keer te
ontbijten ipv diner. Gezien de huidige maatregelen is er voor gekozen om dit jaar
het ontbijt uit te proberen omdat dit beter binnen de maatregelen te organiseren
lijkt. Er wordt geprobeerd het ontbijt via de Jumbo te regelen en dan zoveel
mogelijk alles verpakt
Op donderdag middag worden door alle leerkrachten workshops aangeboden voor
alle kinderen. Kinderen mogen vrij rondlopen en gaan doen wat ze zelf willen.
Volgens de huidige Corona maatregels mag dit.
Vrijdag ochtend is het ontbijt. Unit 3 doet dit later vanwege de gym.
Els had bedacht om in de binnentuin van Kempenhof te gaan zingen, dit levert
vooralsnog problemen op vanuit de kant van Kempenhof. En gaat helaas niet door.
9. PR rond activiteiten:
N.v.t.
10. Versiering:
Morgen wordt voor kerst versierd
11. Evaluatie activiteiten
Sint
Leuk dat de muziek buiten aanstond met sinterklaas ochtend.
In Unit 2 is het filmpje heel goed ontvangen. Ze zaten er echt helemaal in. Groep 4
heeft in groepjes de speurtocht gedaan door school. Het groepscadeau is goed
ontvangen in unit 2. Superleuke ochtend.
Meerwaarde van het filmpje was dat ook de zieke kinderen het filmpje konden
bekijken.
Vanuit de ouders in de commissie is het jammer dat sint niet op school mocht
komen. De kinderen leken hier geen problemen mee te hebben. Els vult aan, voor
de jongste kleuters was dit misschien zelfs nog fijner omdat sint er niet
daadwerkelijk was.
12. Rondvraag
Komt er feedback van ouders terug over georganiseerde ouders? Na iedere
activiteit wordt er feedback gevraagd in het team hie het is verlopen. De
commissies kunnen na de activiteit de hulpouders vragen om feedback. Dit wordt
alz bij sommige activiteiten gedaan. Dit wordt verzameld en hoort dan te worden
toegevoegd aan het draaiboek. Belangrijk om dit te doen bij iedere activiteit!
Dit jaar kunnen we niet in het draaiboek wat op het account waar ze op zouden
staan.
Els had ‘vroeger’ alle draaiboeken. Els gaat kijken wat we hier mee kunnen.
De carnavalscommissie komt 16-12 bij elkaar, graag het oude draaiboek
doorsturen naar Els.
Volgende vergadering 27 januari om 20.00!

Einde van de vergadering, bedankt voor jullie tijd.

