Notulen vergadering bestuur oudervereniging d.d. 16 februari 2015
Aanwezig

Debby Henskes (penningmeester), Belinda van Wieringen (secretaris), Nicole van Winden, Arwen
Westerhoff, Annette van Uden, Wendy Beekelaar, Pascal ’s Gravemade en Sabina Verduyckt
Afwezig

Dosha Schuring, Rosita van Bilsen en Marieke Kromkamp

1. Opening en vaststelling agenda
Arwen opent om 20.05u de vergadering en heet allen welkom.
2. Mededelingen
Debby vertelt dat Imke een mailtje heeft gestuurd. Hierin bedankt ze voor de boekenbon die ze heeft
mogen ontvangen van de OV voor haar afscheid van de Johannesschool.
3. Goedkeuring notulen OV-vergadering 12 januari 2015 + actielijst
Pagina 2punt c, Pascal geeft aan dat de opmerking van de popcorn voor hem nieuw is. Dit staat
niet beschreven in de evaluatie van de kerst. Belinda geeft aan dat Rosita de evaluatie nog aan zou
passen. Deze zal dan ook nog naar de werkgroep gestuurd worden. De opmerking dat de muziek
ontbrak is niet juist. Deze stond gewoon aan.
Pagina 2punt 7, Nicole heeft wat praktische spullen als een schaar, plakband, markeerstift etc.
aangeschaft, deze liggen in de ov kast.
Acties
1. De cadeaus zijn nog niet bijbesteld. Voor de volgende vergadering zullen we met zijn allen de
klokjes in elkaar zetten en controleren. Zo zal precies duidelijk zijn hoeveel er besteld moeten
worden.
4. Financiën
Debby verteld dat de financiën goed gaan. Er is nu voor 172 kinderen de vrijwillige ouderbijdrage
betaald. Het wachten is op de overige 47.
5.

a)

Werkgroepen

Meester- en juffendag

Arwen verteld dat het alleen meester- en juffendag zal worden. Het wordt niet meer gecombineerd
met de koningsspelen (dit is vanuit school besloten).
Meester- en juffendag is op vrijdag 24 april. De ochtend wordt verzorgd door de werkgroep en de
middag wordt door de leerkracht ingevuld. Het thema is kunst en het programma vindt plaats in
school. Het idee is om 12 groepen te creëren van 20 kinderen uit groep 1 t/m 8, zodat de oudere
kinderen de jongere begeleiden. Iedere groep krijgt een kleur. De activiteiten zullen zijn; disco, dans,
schilderen, fotografie en muziek/drama.

b)

Pasen

Sabina geeft aan dat de werkgroep op zoek is naar een nieuwe paashaas.
Pascal wordt hiervoor gevraagd, hij kijkt nog of dit uitkomt met zijn rooster.
Een eerste afspraak met de werkgroep wordt geplant. 4 maart zal er versierd worden
(voorjaarsversiering door de school) en de raamschilderingen zullen worden aangebracht. Er zullen
mensen persoonlijk gevraagd worden om hierbij te helpen. Marianne van Winden zal paastakken
aanleveren.
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7. Rondvraag
->Nicole vraagt wat gebruikelijk is bij ziekte van een leerkracht. Juf Bep is nu 2 weken ziek. Er zal een
kaart gestuurd worden vanuit de OV. Debby zal dit Rosita vragen te doen. Nicole geeft aan dat de
kasjes er leuk uitzien die nu in de centrale ruimte staan. Hier heeft een artikel over in de Telsar
gestaan. Annette legt uit dat alle scholen uit Pijnacker mee doen aan dit project. Het gaat om een
subsidietraject via fondsen en de gemeente. Mogelijk is er uiteindelijk geen eigen bijdrage aan
verbonden. We hebben nu 3 kasjes voor de hele school. Groep 6 zal hier mee gaan werken. Walter en
Jaques begeleiden dit.
->Debby vraagt of de ijsboer weer gewenst is in de laatste week van het schooljaar. Iedereen is
positief, dus zij zal hem weer bestellen.
->Annette geeft aan dat er iets niet goed is gegaan met de raamschilderingen. Er heeft wisseling van
management plaatsgevonden bij het schoonmaakbedrijf, deze nieuwe manager heeft niet
doorgegeven aan de glazenwassers dat de raamschilderingen mogen blijven staan. Er komt namelijk
een apart bedrijf de glazen wassen.
7. Sluiting
Om 20.45 uur sluit Arwen de vergadering.
Actielijst
Nr
1.
2.
3.
4.

Datum
30-6-2014
12-1-2015
16-2-2015

Actie
Cadeaus bijbestellen groep 8
Ideeën Fancy Fair naar Belinda sturen
Kaartje sturen naar juf Bep

Actiehouder
Debby
Allen
Rosita

Gereed
mrt-2015
Mrt-2015
direct
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Overzicht werkgroepen schooljaar 2014 / 2015
Werkgroep

Periode

OV
Representatie
Goede doelen

N.v.t.
N.v.t.

Fotograaf

Woensdag 1 oktober

Kinderboekenweek

september

Kijkavond
Sint

16 oktober

6-17 oktober?
Augustus – december

5 december
Kerst (diner)
Meesters/juffendag
Koningsspelen
Pasen (lunch)

Oktober – december

18 december diner
19 december viering
24 april
Maart

2 april

Avondvierdaagse

Mei – juni

Speelplein

Doorlopend

Banenmarkt

1 – 5 juni

Doorlopend

Sport

Doorlopend

Schoolreisje

Doorlopend
(voorbereiding)

Creativiteit
(raamschilderingen)

Doorlopend

*

Werkgroepleden OVleden 2013/2014
Rosita
Dosha
Wendy
Debby
Nicole
Belinda
Wendy
Sabina
Arwen
Dosha
Belinda
Nicole
Wendy
(* Jan Willem Graafmans)
Rosita
Pascal
Marieke
Arwen
Nicole
Wendy
Sabina
Nicole
Dosha
Rosita
Marieke
Rosita
Arwen
Pascal
(* Sjalestia van Aggelen)
Pascal
?
(* Sjalestia van Aggelen)
Dosha

Debby
Belinda
Arwen
Marieke
Belinda
Sabina
Dosha
Arwen
(*Roos vd Meijden)

Werkgroepleden
leerkrachten
Annette
Walter, Mariska

Thera, Walter

Katja, Rachel, Walter

Imke, Bep
, Katja, Dorith
Bep, Dorith, Walter
Maaike, Rachel

Gr. 1-2 Rachel, Marcella
Gr. 3,4,5 Bep, Dorith,
Ronald
Gr. 6,7,8 Walter, Ronald
Walter, Marcella

Marcella, Walter

Geen OV-bestuurslid
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