Ouderraad
Betreft:

vergadering

Datum:

woensdag 17 januari 2018

Tijdstip:

20.15 uur, aanvang 20.30 uur

Plaats:

Bij Wendy (Roesterd 67)

Notulen:

Charlotte

Afwezig:

Agenda
1. Opening vergadering / welkom.
Lonneke vervoegd ons later. We beginnen alvast.
2. Opmerkingen notulen vorige vergadering (14 december 2017)
Geen verdere opmerkingen.
3. Mededelingen vanuit school
Geen mededelingen
4. Evaluatie Kerst:
Opnieuw vermelden geen tosti’s. Duidelijk minder ouders die kwamen kijken
naar de Kerstviering, wel aangenamer in de zaal qua temperatuur. Leuke niet
te lange Kerstviering.
Wederom teveel eten over, zeker bij de onderbouw. Toch blijven vermelden
om te denken aan ‘’voedselverspilling ‘’of blijkt het nutteloos te zijn?
Project in groep 7/8 had eerder gecommuniceerd moeten worden. Is al
teruggekoppeld aan de desbetreffende leerkrachten.
5. Schoolactiviteiten
- Inloopavond nieuwe ouders: Stond gepland op 1 feb en is vervroegd naar 2
ochtenden en donderdagavond 25 jan (Henriette en Susan zullen aanwezig
zijn). Inloopmoment vindt zo plaats voor die van het Ravelijn. School heeft
volgende opzet bedacht: meeloopochtenden blijven zoals ze waren, ontvangst
met koffie en kinderen uit bovenbouw lopen mee langs de groepen rond.
Donderdagavond zijn expliciet een kleinere groep, leerkachten uit de
onderbouw. Karin meldt dat alle aantallen bij alle scholen uit de buurt
teruglopen.
- Schoolsport: Juf Karin van Beek vraagt hulp vanuit OR voor het
schoolvoetbaltoernooi. Tirza gaat met juf Karin overleggen en dit verder
uitwerken. Paar afspraken maken, Tirza houdt OR op de hoogte.
- Carnaval: (Thirza en Yvonne) Goed vergaderd, duidelijk planning meegedeeld
ook in de MJW. Donderdag mensen nodig om gymzaal mee te versieren. Wie
kan? Opmerking om toch n fruitmomentje te doen, 11u worstenbroodjes is te
laat. Henriette & Charlotte verzorgen dit en zullen rond gaan met fruit door

alle klassen. Voorstel vanuit OR is omwille van hygiëne te werken met
papieren wegwerpbekertjes. Gezamenlijk einde half 1 voor iedereen. Vanaf
half 1 kan gymzaal opgeruimd te worden. Mss kunnen leerkrachten nog even
herinneren pantoffels mee te nemen voor het pantoffel bal. Thirza vraagt
aan klasssenouders om voor einde volgende week te laten weten of voldoende
ouders zijn gevonden.
- Pasen: Susan van Dieten oppert voor het paaseieren zoeken en verstoppen
dichter bij de school te houden . Voor alle groepen. OR schaft een
paashazenpak, Susan en Thirza gaan op zoek naar een pak.
- Koningsspelen . Nog binnen school te bespreken hoe het dit jaar vorm
gegeven wordt. Henriette haalt nog aan dat er vorig jaar toch te weinig
variatie was bij de bovenbouw. Mss toch ook dichter bij de school, Kempke
ofzo, mss een luchtkasteel huren, een stormbaan, sponsorloop? Karin neemt
aantal vermelde punten met de werkgroep mee.
6. Rondvraag
-Mieke merkt nog op hoe smerig de douches zijn in de sporthal Hoge graaf en
vraagt zich af of er binnen school ook reacties zijn? Moet echt hygiënischer.
-Yvonne meldt dat ze stopt met de OR na dit schooljaar.
7. Sluiting

