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Verslag ouderraadsvergadering d.d. 11 mei 2017
1

Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.00u.
Aanwezig: Brigitta Krisman en Jolanda Brouwer
Afwezig:, Judith Potman, Patricia van der Grift, Denise Kruijt, Dionne Tomassen, Quirine Faber, Veroni
Eichelsheim en Margreet van der Does.

2.

Notulen vergadering 06-03-2017.
Notulen vergadering 06-03-2017 worden goedgekeurd. Jolanda zorgt dat ze op de site komen.

3.

Ingekomen stukken
Wederom factuur van Tjokko. Brigitta gaat hier nogmaals achteraan, want is al betaald.

4.

Financieel
Stand van zaken inning ouderbijdrage: update volgende vergadering, aangezien penningmeester
afwezig was.
Speeltoestellen: Er is vanuit een ouder een vraag gekomen over speeltoestellen. Er is een bedrag
gereserveerd voor speeltoestellen nav de nieuwbouw en er werd een vraag gesteld over hoe dat nu
zit. Is er al iets gaande of moeten we hier nog iets mee doen? Dit wordt uitgezocht.

5.

Verslag van het team
Het kerstbomenopslag probleem is voor dit jaar opgelost. (de Kroon) Er ligt er nog eentje op school,
die moet daar nog even heen.
Voor Pasen was alles goed geregeld. De Koningspelen waren ook een succes.
Binnenkort worden er toneelgordijnen en toneelverlichting opgehangen.
Bag to school; dinsdag krijgen de ouders een mail en woensdag 17 mei worden de zakken
uitgedeeld aan de kinderen. Inleverdatum komt in de brief te staan.

6.

Afgelopen en komende activiteiten
Pasen: Ging allemaal goed.
Communie: 21 mei is de eerste Communie, kaartjes worden geregeld.
Avondvierdaagse: Woensdag 17 mei is er om 19.00u een vergadering met leden van OR van
allevier de scholen. Twee leden van de OR zijn hierbij aanwezig.

7.

Schoolshirts
Er zijn shirts besteld en bij het voetbaltoernooi zijn ze voor het eerst gedragen. Kinderen waren
enthousiast. De OR gaat nog meedenken in een nieuw uitdeelsysteem, omdat de shirt op school worden
bewaard ipv uitgedeeld aan de kinderen.

8.

Rondvraag
Geen opmerkingen

9.

Sluiting
De vergadering wordt om 20.30u afgesloten.

Vergaderdata schooljaar 2015-2016

Dag
Maandag
Vrijdag
Maandag
Donderdag
Maandag
Donderdag
Maandag
Donderdag
Maandag

Datum
5 september 2016
9 september (Inpakken schoolreisje)
3 oktober 2016 + voorbereiding ALV
13 oktober 2016 ALV
14 november 2016
19 januari 2017
6 maart 2017
11 mei 2017
19 juni 2017
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