Notulen vergadering ouderraad 14 mei 2013
1) Wendie opent de vergadering. Ingrid, Leona, Natalie, Miranda en Timanscha zijn afwezig.
2) De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.
3) Nicole en Nelleke gaan volgende week een definitieve bestelling doen voor de kieskast.
Rest van punten worden verderop in vergadering behandeld.
4) Het zelf eten maken was weer een groot succes met het Paasfeest. Ook de vossenjacht was
weer erg leuk, alleen het aantal groepjes klopte niet waardoor er te weinig letters waren gemaakt.
Ook was er van de OR niemand op school achtergebleven om koffie/thee te zetten voor de
hulpouders. Volgend jaar even op letten dat er iemand op school blijft om laatste dingen te
coördineren.
5) Rianne geeft namens Leona en Natalie aan dat de schoolreis dit jaar op 17 juni voor de groepen
1 en 2 naar Plaswijck gaat en groep 3 t/m 6 gaan naar Scheveningen, waar ze naar Sealife gaan,
lunchen bij Binky Beer en naar de Glowgolfbaan gaan. Het team verzoekt Leona en Natalie
contact op te nemen t.a.v. de groepsindeling en om te bekijken hoeveel begeleiding er mee moet.
Ook wordt er namens Marijke gevraagd waarom groep 1 en 2 eigen lunch mee moeten nemen.
Rianne geeft aan dat er per kind een budget is van €25,=. De entree van Plaswijckpark is voor
de begeleidende ouders niet gratis en moet dus ook uit het budget van de kinderen betaald
worden. Omdat er relatief meer begeleiding meegaat dan met groep 3 t/m 6 blijft er een kleiner
budget over. Er zal wel zakgeld meegegeven worden, zodat er wellicht een ijsje gekocht kan
worden.
6) Op 15 en 16 juli zal “Het fort van de verbeelding” op school aanwezig zijn. Deze maandag
regelen zij verder alles. Ze gaan één voor één de groepen langs en de rest van de dag zal
normaal door de juffen ingedeeld worden. Op dinsdag zal de hele school overblijven, eten wordt
geregeld door OR, en zal de overblijf bijspringen om hierbij te helpen. Het schoolplein moet die
dag versierd worden, wellicht kunnen de kinderen zelf slingers maken en er zal wat met lint
moeten worden afgezet. Bij slecht weer is het dorpshuis geregeld. Via Jan Patat worden om
15.00 uur snacks geregeld voor iedereen die aanwezig is en de OR moet voor drinken zorgen.
Om ca. 14.30 uur? zal er door de hele school een optreden gegeven worden op het plein. Het
Kompas zal uitgenodigd worden om aanwezig te zijn en ook de boombank zal dan als geschenk
aan de school onthuld worden ter gelegenheid van het jubileum. We moeten nog wel een
gegraveerd plaatje laten maken om erop te bevestigen. Ook zal er een uitnodiging in het Kompas
geplaatst worden? en posters opgehangen om mensen hiervoor uit te nodigen. Voor alle
kinderen wordt ook nog een ijsje geregeld. Timanscha zal alles deze 2 dagen filmen en er een
mooie DVD van maken voor ieder gezin op school één. Hij probeert hierbij nog wat foto’s toe te
voegen van een stuk geschiedenis van de school.
7) We hebben een budget van ca. €1000,= voor de boombank. Aangezien de aanschaf behoorlijk
prijzig is, zal dhr. Arensman benaderd worden om te bekijken of hij dit zelf kan maken. Rianne
benadert hem.

8) De sponsorloop was ook dit jaar weer erg leuk en de opbrengst fantastisch. De OR geeft nu wel
aan dat een eventueel volgende sponsorloop echt voor school gehouden moet worden en er
geen goede doelen meer toegevoegd moeten worden. De school kan het geld zelf ook goed
gebruiken.
Donderdag 11 juli zal de musical van groep 8 weer plaatsvinden. Rianne zal een mail rondsturen
m.b.t. de hulp van de OR op deze avond bij de loterij en de aanschaf van de prijzen.
9) Er wordt besloten geen volgende vergadering meer te plannen voor de zomervakantie. Wel moet
er gekeken worden naar de samenstelling van de OR volgend schooljaar. Er zijn namelijk 5 leden
aftredend, t.w.: Natalie, Leona, Angelique, Jacqueline en Rianne. Natalie heeft aangegeven niet
herkiesbaar te zijn, Jacqueline geeft aan zich herkiesbaar te stellen. De rest van de aftredende
leden moet voor 1 juli aangeven wat zij willen doen. Dan moet ook bekeken worden uit hoeveel
leden de OR volgend jaar moet bestaan, dus hoeveel nieuwe leden er eventueel moeten komen.
Wendie gaat de budgetten bekijken voor komend jaar zodat dit voor de vakantie rondgemaakt
kan worden.
10) De voorzitter sluit de vergadering.

