Secretaris
Jolanda Brouwer- van den Bosch
Oranjepark 34
3481 HJ Harmelen
06-45350482
jolanda.van.den.bosch@hotmail.com

Verslag ouderraadsvergadering d.d. 19 juni 2017
Aanwezig: Brigitta Krisman, Hermien Baltes, Veroni Eichelsheim, Quirine Faber en Jolanda Brouwer
Afwezig:
Judith Potman, Patricia van der Grift, Denise Kruijt en Margreet van der Does.
1

Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.15u.

2.

Notulen vergadering 11-05-2017.
Notulen vergadering 11-05-2017 worden goedgekeurd en komen op de website.

3.

Ingekomen stukken
Geen

4.

Financieel
Stand van zaken inning ouderbijdrage: incasso’s lopen.
o Als er een incasso terugkomt, wordt deze handmatig nogmaals ingeboekt.
o Sponsorcommissie benaderen met het idee om op aanvraag shirts/vesten/truien te regelen
voor ouders. Deze kunnen dan besteld worden en deel van de opbrengst gaat dan naar
school. Zo kunnen ook ouders/ begeleiders in ‘Notenbalk-groen’ lopen.
Speeltoestellen: Directie is hiermee bezig, OR heeft ook nog budget.

5.

Verslag van het team
Schoolshirts; helaas gaan schoolshirts en rugzakken niet goed samen, daar komen lelijke halen van
in de shirts. Dit wordt de volgende keer gecommuniceerd.
Bag2School. We hebben 1270 kg kleding ingezameld en dit heeft €381 opgebracht.
Afscheid Rianne en Christa; Op de dag van de leerkrachten verjaardag willen we de ouders van
school de gelegenheid bieden om Rianne en Christa even de hand te schudden. We draaien die
dag continurooster en willen van kwart over twee tot max drie uur in de studio wat koffie en thee
schenken. Leden van de OR ondersteunen hierbij.

6.

Afgelopen en komende activiteiten
Communie: Kaartjes waren op tijd op de bus.
Avondvierdaagse: allemaal geregeld. Appels zijn geregeld door Haarzuilens.
-

-

Einde schooljaar:
o Er worden bloemen geregeld voor de leraren bij de kleutermusical en de musical van groep
8.
o Donderdag 6 juli is de leerkrachtendag en dan is er ook afscheid van Rianne en Christa.
OR ondersteunt hierbij.
OR regelt ook weer presentje 1e schooldag.

7.

Schoolshirts
Twee shirtjes zijn teruggekomen met rafels. Bij volgende uitdeelactie melden dat er geen klittenband
tegenaan kan. Indien shirts toch beschadigen, wordt er een vergoeding gevraagd voor de aanschaf
van een nieuw shirt. Het uit-deelprotocol loopt, wel wordt er waarschijnlijk in de toekomst hulp
gevraagd met opvouwen/weg werken van de was.

8.

Herverdeling taken:
De taakverdeling komt aan de orde bij de 1e vergadering in het nieuwe schooljaar.
o Ook wordt er een jaaroverzicht gemaakt, zodat iedereen duidelijk overzicht heeft op wat
OR allemaal doet en wanneer.

9.

Rondvraag
Geen opmerkingen

10. Sluiting
De vergadering wordt om 21.30u afgesloten.
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Voorstel vergaderdata schooljaar 2016-2017

Dag
Maandag
Vrijdag
Maandag
Donderdag
Maandag
Donderdag
Maandag
Donderdag
Maandag

Datum
4 september 2017
8 september (Inpakken schoolreisje)
2 oktober 2017 + voorbereiding ALV
12 oktober 2017 ALV
13 november 2017
18 januari 2018
5 maart 2018
10 mei 2018
18 juni 2018

In de 1e vergadering van volgend schooljaar worden deze data besproken en indien nodig aagepast.
Schema Info schooljaar 2016 – 2017
De kopie voor de info tijdig per mail aanleveren: notenbalk@bsdenotenbalk.nl
Tekst moet uiterlijk de maandag voor verschijning om 09.00 aanwezig zijn op bovenstaand mailadres!!
Altijd met een CC naar Jolanda zodat er controle is op tijdige inlevering van een stukje door de OR.
Er wordt door Jolanda een herinnering gestuurd.
Verschijnt

1 Augustus
5 Oktober
16 November
7 December
15 Februari
15 Maart
18 April
17 Mei
21 Juni

Door

Katelijne
Fenja
Brigitta
Quirine
Patricia
Veroni
Jolanda
Quirine
Brigitta
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Thema

Welkomswoord schooljaar
ALV
ALV
Sinterklaas/ Kerst
Carnaval

nieuwe shirts
Afsluiting schooljaar

