Notulen 21-11-2018
Aanwezig: Dionne, Danny, Ilse, Eliza, Elles, Wieke, Erlyn, Carrie (notuliste)
Mededelingen
–
Berichten uit de school
–
Ingekomen post
–
Notulen Jaarvergadering
Goedgekeurd.
* Evaluatie Mindfullnes workshop
De praktische invulling m.b.t. de kinderen werd gemist. Dit hadden we wel aangegeven tijdens het
gesprek.
Wordt het nog teruggekoppeld ??? → Joop?
* Nadenken over het loskoppelen van jaarvergadering met de informatie avond.
Jaarvergadering kan je ook tijdens een OR vergadering houden. Deze zijn ook open voor publiek.
Aangezien de geringe opkomst.
* Dionne gaat de term ‘OR/teamuitje’ en het ‘spaargeld’ nog aanpassen.
Rondvraag
* Sintbudget
* Klassenouders
* Speeltoestel plein
* Nieuwe directeur
Advent
Dinsdag worden de kransen uitgedeeld, ze zijn voorzien van nieuwe lichtjes en houders.
Sint
Donderdag 6 december wordt alle versiering weggehaald.
Kerstversieren
Vrijdag 7 december om 8.30 uur
Ilse is contactpersoon, verder zijn er Erlyn, Danny en anderen.
Kerstdiner
Inkopen; Carrie overlegt met Erlyn. Carrie doet de boodschappen.
→ voor de toekomst misschien eens kijken naar bezorgen van boodschappen.
Donderdag 20 december
Aanwezig vanaf 17.00 uur
Allen een kersttrui aan.
→ Eugenie vraagt Vic voor de vuurkorven.

Kerstopruimen op vrijdag 21 december voor het naar de kerk gaan; Ilse, Elles, Danny, Irana, Erlyn.
Website → Dionne
– Maura verwijderen
– Carrie toevoegen
Gezonde school
Joop heeft namens de MR gevraagd dit te bespreken.
* limonade uitschenken; wij vinden dat dit moet kunnen als uitzondering, maar niet
dubbelop.
* Eventueel kunnen we pakjes drinken verbieden, maar dan vanwege het milieu.
* verantwoordelijkheid ligt bij de ouders.
* OR geeft al gezonde tussendoortjes; tomaatjes, komkommer en appel.
Voorjaarsmarkt 29 mei
Goede doel wordt nader bekend gemaakt en Marise die namens de stichting naar Kenia gaat.
Schoolfotograaf dinsdag 18 juni
Weer de oude fotograaf, maar nu wel met machtiging.
Avond 4 daagse is van 17 – 21 juni
Berichtje opstellen in Social Schools om mensen te werven voor de OR
Eliza vraagt Femke Smit??
Rondvraag
Carrie; Aangezien we elk jaar geld overhouden is het dan mogelijk om het kindkado op te hogen
naar €5,- + surprisegeld ook ophogen.
– De spaarrekening is voornamelijk geld wat overgebleven geld is van de TSO regeling van vele
jaren geleden.
– OR/MR uitje = geen uitje, maar een bedankje naar de OR en de MR ouders.
– 16 januari Maarten (penningmeester) uitnodigen
– Kijken naar goede benamingen zodat er geen verwarring komt.
* De discussie betreft klassenouders is lang geleden begonnen. Dit zou door ouders opgepakt
moeten worden, maar leerkrachten moeten wel eensgezind zijn → Dionne
* Speeltoestel op het plein.
Joop en Dionne hebben nog een subsidie aanvraag ingediend zodat alles bekostigd kan worden
i.p.v. met eigen middelen.
* Nieuwe directeur; de vacature wordt eerst intern uitgezet.
* Wie regelt de volgende bedankavond? De poule avond van een tijd geleden was erg
goed bevallen. De OR regelt het in september???

* Wat wil de school als cadeau van groep 8?

Acties:
– Joop:

Terugkoppeling mindfullnes workshop

– Dionne:

– de term ‘OR/teamuitje’ en het ‘spaargeld’ nog aanpassen.
– Website Maura verwijderen, Carrie van Geest toevoegen.
– klassenouders overleggen in het team.

