Notulen Vergadering Ouderraad woensdag 13 november 2019
Aanwezig: Renske, Margriet, Monique, Dorine, Ilse, Esther, Wesley, Jessica, Kim,
Mariëlle en Lonneke
Afwezig: met kennisgeving: Sabrina, Paula, Angela, Rian, Rilana en Hendrik Jan.

1.
Opening
Welkom iedereen. We gaan proberen snel door de agenda te gaan omdat aansluitend aan
de vergadering er mensen van de gemeente en Tanja aansluiten in verband met het project
‘Gelijke kansen voor kinderen‘ binnen de Schadewijk.

2.
Goedkeuring notulen september 2019
Goedgekeurd!!

3.
Mededelingen vanuit school/vragen aan school
Alle communicatie met betrekking tot de OR gaat via Lonneke.
De school is benaderd om mee te werken aan Serious Request. Tijdens de kerstmarkt zal er
een bak neergezet worden om geld in te zamelen.

4.

Mededelingen bestuur

Eigen bijdrage wordt nu via school gedaan, wordt niet meer geïncasseerd bij de ouders.
Bedrag blijft hetzelfde, maar mocht de OR geld tekort komen dan zal de school bijdragen.
Speculaasactie loopt goed. In de begroting is geen rekening gehouden met de
speculaasactie, dus dit is een mooi extraatje.
Tijdens de “openavond” hebben zich 2 nieuwe leden aangemeld voor de OR. Ze worden voor
de volgende vergadering uitgenodigd

5.

Komende activiteiten

Sinterklaas
Loopt gesmeerd. Dag van tevoren weer surprises inleveren.
Kerst
Geen vuurkorven met marshmallows, alleen vuurkorven voor de sfeer.
6 december school versieren voor kerst vanaf 10.00 uur.
Esther vindt het coördinatorschap te veel. Wie wil haar helpen of het overnemen.
Podium moet leeg en aula moet leeg, Lonneke gaat dit regelen met Jan.
Leraar zelf verantwoordelijk voor het kraampje.

6.
Financiën
Geen bijzonderheden.

7.
Rondvraag
Mariëlle vraagt zich af wat doen we met de kerstborrel/afterparty. De hele OR wordt
daarvoor uitgenodigd. Wie zin heeft blijft en voor degenen die naar huis willen is het ook
prima.
Ilse gaat vragen of ze bij De Wellen de knutsels willen die niet verkocht worden.

8.

Sluiting

Volgende vergaderingen:
donderdag 16 januari 2020
maandag 9 maart 2020
woensdag 13 mei 2020
donderdag 25 juni 2020

