Notulen vergadering ouderraad 7 maart 2013
1) Natalie opent de vergadering en heet iedereen welkom. Leona is later, Jacqueline is afwezig.
2) De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.
3) Nicole en Nelleke gaan nog spullen aanschaffen voor de kieskast.
Natalie is nog bezig met een offerte voor de boombank.
Rianne stuurt Anita een mail met aanpassingen website.
Natalie heeft andere fotograaf doorgegeven, Ingrid heeft inmiddels fotograaf gekozen met team.
Rest van punten worden verderop in vergadering behandeld.
4) Het voorleesontbijt was weer erg gezellig. Verzoek van de juffen uit lagere klassen om volgende
keer iets minder smeerbeleg te kiezen, is voor jongere kinderen nog lastig. Rianne geeft aan dat
hiervoor gekozen is, omdat het veel goedkoper is dan kaas en worst. Volgend jaar opnieuw
bekijken, wellicht budget dan iets verhogen, zodat dit haalbaar is. Er was te weinig hagelslag
door misverstand over aanschaf. Rianne geeft aan dat het volgend jaar handiger is een dag van
tevoren de spullen die van tevoren verdeeld kunnen worden ook een dag eerder te verdelen over
de klassen, zodat alles wat vlotter verloopt.
5) Er zal dit jaar weer een vossenjacht plaatsvinden en de kinderen gaan net als vorig jaar weer
eigen eten klaarmaken voor de lunch. Verzoek van Rianne of er wel meer rekening gehouden
kan worden met wat de meeste kinderen lusten, zodat er niet zoveel weggegooid hoeft te
worden. Eventueel worden er nog eieren gezocht, dit wordt nog bekeken.
6) Vanuit het team zitten Anita, Leenke, Ingrid en als reserve Violet in de organisatie van het 40jarig jubileum. Het team heeft schoolpleinorkest.nl gevonden en zouden het erg leuk vinden om
dit met de hele school te doen. Eventueel zou er misschien een schoollied gemaakt kunnen
worden. Nelleke gaat bellen voor meer info.
Een tentoonstelling vindt het team niet zo leuk. Wellicht kan er nog iets gedaan worden met de
liedjes van Kinderen voor Kinderen, deze bestaan namelijk ook al erg lang. Er kan een lijstje
gemaakt worden met ideeën voor muziek en eventueel dans.
Er wordt besloten het jubileum dan toch in de slotweek te vieren en de kinderen van groep 8 te
vragen om 2 dagen terug te komen.
7) Het team geeft aan de aangegeven bestemming Glowgolf en Sealife niet zo leuk te vinden. Zijn
bang dat kinderen te lang moeten wachten tijdens golf en dat ze bij Sealife snel klaar zijn. Zij
geven aan naar Dolfinarium te willen. OR geeft aan dat voorgaande jaren bestemmingen zijn
afgekeurd in Brabant, omdat het team dit te ver vond, terwijl dit wel qua verkeer de goede kant op
is. Harderwijk is een stuk verder en qua verkeer erg filegevoelig. Natalie geeft aan dat deze
combi aangegeven staat in de gidsen, dus dat daar van verwacht mag worden dat erover is
nagedacht. Zij gaat verdere info opvragen en zal dan opnieuw overleggen. Groep 3 t/m 6: 80
kinderen en groep 1 en 2: 35 kinderen. Voor groep 1 en 2 wordt bekeken of ze weer naar
Plaswijck kunnen.
8) Natalie moet nog een foto maken van de boom om op te sturen naar de leverancier van de
boombank. Brenda zal deze foto maken en aan Natalie mailen, zodat zij info op kan vragen.

9) Er is een lijst gemaild naar alle OR leden m.b.t. de sponsorloop. Rianne vraagt bij Cosy of de
poster opgehangen mag worden. Timanscha zal bij de Plus vragen of de poster op mag hangen
en zal ook navraag doen of er iets te drinken/eten gesponsord kan worden. De aparte ouderkindloop gaat niet door. Ouders mogen wel meelopen en de kinderen van groep 1 t/m 3 en 4 t/m
8 lopen wel apart.
Er wordt een opmerking gemaakt over de voetbal die om 12.15 uur op het plein is. Besloten
wordt dat de overblijfmoeder de bal meeneemt naar buiten en beslist wanneer er veilig
gevoetbald kan worden.
10) De volgende vergadering wordt gepland voor 14 mei 2013 om 19.00 uur.
11) 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

Commissie
Natalie en Leona
Nicole en Nelleke
Natalie
Rianne

