Notulen Vergadering Ouderraad

woensdag 8 mei 2019

Aanwezig: Renske, Ellen, Marina, Jolanda, Margriet, Rian, Angela, Monique, Esther, Paula
Mariëlle en Jannie
Afwezig: met kennisgeving:, Dorine, Ilse, Chantal, Kim, Rilana, Wesley, Hendrik Jan.
1. Opening
De vergadering wordt geopend door Renske.
2. Notulen 11 maart 2019
De notulen worden goedgekeurd.
3. Mededelingen van school/vragen aan school
Er zijn rondom school gekleurde palen en palen met handen erop geplaatst.
Er is nog hulp nodig voor de walk-in en de sportdag. Opgeven bij Jannie.
Er zijn tenten te koop van de Samenloop voor Hoop. Is dat iets voor de OR? Tent kost
€ 100,00. De OR heeft vorig jaar net een nieuwe tent gekocht, dus is niet nodig.
De eind musical wordt buiten school gehouden. Het is jammer dat ouders en opa’s/oma’s
niet tegelijk naar de musical kunnen. Jannie geeft aan navraag te doen bij Rasjelle.
4. Mededelingen bestuur
De kledinginzamelingsactie stopt. De transportkosten worden hoger en de opbrengst van
het textiel lager.
Rommelmarkt/Doe de Teugel dag ligt bij Tanja en in het nieuwe schooljaar gaan we daarmee
verder.
Het schoolreisje zal volgend jaar plaatsvinden op 9 april 2020!
5. Terugblik Koningsspelen
Is weer super geweest, heerlijk weer, leuke spellen. Goed geregeld.
Bij de kleuters misschien een spel meer, de rondes duurde nu te lang en dan gaan ze zich
vervelen.
6. Komende activiteiten: Avondvierdaagse
De Avondvierdaagse wordt gehouden van 3-6 juni.
Monique zorgt ervoor dat er mensen op de rust- en eindpunten staan.
Jolanda, Dorine, Wesley, Peter en Margriet zullen daarvoor zorgen.
Monique zorgt voor de versnaperingen en een kleine attentie.
7. Financiën
De incasso is er uit. Goed in de gaten houden of iedereen betaalt. Is namelijk voor het
schoolreisje.

8. Rondvraag
De laatste vergadering wordt gehouden bij Jolanda in de tuin op donderdag 20 juni. Adres
Schering 28. Eigen drankje meenemen, voor eten wordt gezorgd. De avond begint om 18.30
uur.
Voor het nieuwe schooljaar zijn we weer op zoek naar nieuwe OR-leden omdat er weer een
aantal stoppen. Tijdens de ouder bedankochtend op 21 juni ouders benaderen.
Ook moeten de nieuwe coördinatoren ingewerkt worden op de diverse werkgroepen.
9. Sluiting
Renske bedankt iedereen voor de komst naar de vergadering.

Volgende bijeenkomst:
20 juni 2019
Schering 28 te Oss

