Notulen vergadering ouderraad 17 januari 2013
1) Natalie opent de vergadering en heet iedereen welkom. Leona is later, Miranda is afwezig.
2) De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.
3) Het team heeft besproken dat het volkslied geleerd zal worden aan de kinderen, maar alleen voor
speciale gelegenheden. Er moet alleen nog bekeken worden vanaf welke groep dit gaat
gebeuren.
De overige punten worden in de loop van de vergadering behandeld.
4) Het Sinterklaasfeest was wederom geslaagd. Volgend keer aan denken dat het raam van de
lerarenkamer even afgeplakt wordt. Eén van de Pieten werd in de onderbouw herkend, dat was
jammer. Ook was het jammer dat het vervoer van de Sint al bekend was gemaakt aan aantal
leerlingen, dit is niet de bedoeling! Volgend jaar bekijken of het mogelijk is dat Sint op centrale
plek zit in school en kinderen naar hem toekomen in plaats van andersom.
5) Ook het kerstfeest was weer erg gezellig. Het was alleen jammer dat er te weinig tijd was om te
eten en daardoor bleef er ook minder tijd over voor de disco. De DJ’s deden het erg leuk en de
vingerlampjes waren een groot succes! Waren paar ouders die disco niet bij Kerst vonden
passen, maar kinderen vonden het geweldig.
6) Het ontbijt is ingekocht. De juffen gaan allemaal in een andere klas voorlezen en daarna ontbijten
in de eigen klas. Juffen delen in de klassen mee dat er bord, bestek en beker mee moet naar
school en er zal ook een mail gestuurd worden naar de ouders/verzorgers.
7) De paascommissie moet nog overleggen en prikt meteen een datum.
8) Besloten wordt het 40-jarig jubileum over de zomervakantie heen te tillen, omdat het tot de
zomervakantie vrij druk is met activiteiten. Voorlopig wordt de datum 19 september 2013 geprikt.
De commissie bestaat uit: Timanscha, Leona, Brenda, Francyline en Wendie. Er zullen ook leden
van het team aansluiten, maar deze moeten nog gekozen worden, namen volgen later.
9) Het lijkt de schoolreiscommissie leuk dit jaar naar Scheveningen te gaan en een bezoek te
brengen aan Sealife, te eten bij Binkie Beer en te gaan Glowgolfen. Besloten wordt dat groep 3
t/m 6 dit gaan doen en groep 1 en 2 zullen iets dichterbij blijven, wellicht naar Binnenmaas of
Geuzenpaleis. Dit wordt nader bekeken.
10) Bag2School komt weer op 22 maart a.s. om 9.00 uur, dit staat al in de nieuwsbrief van 18-1-13.
Van het bedrag dat vorige keer is opgehaald t.w. €262,50 hebben groep 3 en 4 allebei de
beschikking gekregen over €100,= om artikelen te kopen voor de aanvulling van de kieskast.
11) Aangezien er nog geen ruimte is op het plein voor nog een toestel, wordt besloten te kijken wat
een op maat gemaakte boombank kost voor op het plein. Ingrid vraagt conciërge maten op te
nemen en geeft die door aan Natalie, zodat zij een offerte kan laten maken.

12) Angelique vraagt of de OR pagina op de website aangepast kan worden, omdat de namen die
daarop staan niet meer kloppen. Door het vertrek van Marja regelt juf Anita de website nu.
Rianne zal haar de gegevens doormailen.
Er is een tenue kwijtgeraakt tijdens het basketbaltoernooi. Wendie gaat bekijken wat dit gekost
heeft en geeft het door aan Ingrid.
Natalie vraagt of het binnenkort mogelijk nieuwe broekjes aan te schaffen voor de tenues.
Degene die er nu zijn, zijn maatjes S voor volwassenen en dus in veel gevallen veel te groot. Dit
wordt later bekeken nadat Bag2School opbrengst bekend is.
Natalie gaat ook bekijken of er een andere schoolfotograaf geregeld kan worden. De foto’s van
de afgelopen jaren waren leuk, maar het is misschien tijd voor iets anders/vlotters.
13) De volgende vergadering wordt gepland voor 7 maart 2013 om 19.30 uur.
14) De voorzitter sluit de vergadering.

Aktielijst voor volgende vergadering :







Plannen maken 40-jarig jubileum
Schoolreis uitwerken
Artikelen kieskast aanschaffen
Offerte boombank opvragen
Anita vragen website aanpassen
Andere schoolfotograaf

Commissie
Natalie en Leona
Nicole en Nelleke
Natalie
Rianne
Natalie

