Notulen vergadering ouderraad 4 november 2013

1. Jacqueline opent de vergadering. Miranda en Timansha zijn afwezig. Marjolijn komt later.
2. Notulen vorige vergadering goedgekeurd.
3. Aktielijst. Er is nog geen leerlingenraad overleg geweest.
Nicole heeft het aan de onderbouw en bovenbouw doorgegeven. Ze zouden bij Nicole
aangeven wat de keuze geworden was.
4. De Sint moet nog definitief doorgeven of hij het wil doen. Kees den Hartigh wil het eventueel
ook wel doen. Nathalie, Leona, Cynthia en Stefan willen piet spelen. Rianne zal nog Maarten
bellen om hoofdpiet te spelen. Als vervoer is de brandweer wel weer leuk. Rianne zal op zoek
gaan naar betaalbare schuimpjes. In het verhaal komt een mand voor met kleine cadeautjes.
We gaan kleine doosjes sparen om te kunnen inpakken. Vrijdagmiddag 15 november gaan we
versieren. Donderdagmiddag om 12.15 uur kan de Sintversiering opgeruimd worden.
De Sintspullen moeten gelucht worden. Er is nog gekeken of er een ander Sintpak geregeld
kan worden. Hij droeg altijd zijn eigen pak. Als het goed is, dan is het pak wat er op school is,
wel een goed pak.
5. Het idee voor de kerst is om maar 1 boom in de hal te zetten. Diana heeft het idee om wat
kleine boompjes op het plein te zetten waar de kinderen wat in kunnen hangen. Of een
wensboom van de kerstboom in de hal maken. DJ Bart wil draaien voor de disco. Renee Stolk
zal gevraagd worden voor de muziek bij de onderbouw. Er zal een datum geprikt worden voor
een kerstvergadering. Maandag 9 december wordt er voor de kerst versierd. Ellen geeft aan
of een guirlandes nog wel mag i.v.m. de veiligheid. Aangezien er geen vuurwerk afgestoken
wordt, zal het wel meevallen. Als we de spullen van zolder halen, moeten we gelijk
inventariseren wat er nodig is voor nieuwe aanschaf.
6. Jacqueline vraagt of de deur met extreem nat weer niet eerder open kan. Alle kinderen
stonden laatst voor de deur in de regen te wachten. Het zal in de gaten gehouden worden.
7. Dinsdag 14 januari 2014 19.00 uur is de volgende vergadering.
8. De voorzitter sluit de vergadering

Aktiepunten volgende vergadering:
•

Opa en Oma dag bespreken leerlingenraad

Ingrid

•

Klassencadeaus kieskast regelen 1 t/m 5

Nicole

