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

Debby Henskes (penningmeester), Belinda van Wieringen (secretaris), Nicole van Winden, Arwen
Westerhoff, Annette van Uden, Wendy Beekelaar, Sabina Verduyckt, Dosha Schuring en Rosita van
Bilsen
Afwezig

Marieke Kromkamp en Pascal ’s Gravemade

1. Opening en vaststelling agenda
Arwen opent om 20.00u de vergadering en heet allen welkom.
2. Mededelingen
Belinda deelt mee dat de borrel op 5 juni is, of iedereen hem in de agenda wil zetten. Sabina vertelt
dat zij stopt met de OV, maar nog wel actief wil zijn in de werkgroepen.
3. Goedkeuring notulen OV-vergadering 16 februari 2015 + actielijst
Pagina 1punt 3, Arwen geeft aan dat het handig is te vermelden waar de aangeschafte praktische
spullen zijn opgeborgen.
Acties
1.

De klokjes hebben we zojuist in elkaar gezet, er zal besteld worden. Zo zal precies
duidelijk zijn hoeveel er besteld moeten worden.
2.
Er zijn nog geen ideeën ingestuurd voor de fancy fair.

4. Financiën
Debby geeft aan dat er nog steeds geld binnenkomt. Ongeveer 15 gezinnen moeten de ouderbijdrage
nog betalen.
5.

a)

Werkgroepen

Meester- en juffendag

Arwen geeft aan dat de puntjes nog op de i moeten worden gezet.
Er is al veel hulp beschikbaar voor de diverse kunstworkshops waar begeleiding voor nodig is. Het
dansen is gelukt, er komt een heel enthousiast vrouwtje. Het schilderen en de fotografie zijn rond. De
muziekworkshop gaat ook lukken. Er zijn veel hulpouders nodig, er zal een oproep in de nieuwsbrief
komen.

b)

Pasen

c)

Voorjaarsopruiming groep 4 en 8

De kerk gaat dit jaar niet door. Dit is niet mogelijk dit jaar door uitval in de werkgroep. De klassen
zullen zelf hun eigen paasinvulling geven. Er wordt nog gezocht naar een paashaas voor groep 1/2.
De paaslunch gaat gewoon door. Arwen vraagt of de palmpaastakken nog doorgaan voor de
Weidevogelhof zoals vorig jaar besproken is. Nicole geeft aan dit met Walter op te nemen (actie;
Nicole).
Roos geeft aan dat de landelijke schoonmaakdag op 28 maart valt en vraagt of dit voor groep 4 en 8
mogelijk is op 27 maart. Groep 8 is dan op kamp, de voorjaarsopruiming zal op 10 april worden
gehouden. In de Telstar heeft gestaan dat je een aanhanger kan lenen bij de gemeente, Roos gaat dit
proberen te regelen. Arwen zal evenals vorig jaar de Plus vragen appels te doneren voor de
kinderen(actie; Arwen).
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7. Rondvraag
->Dosha geeft aan dat diverse mensen haar vroegen of het continuerooster definitief wordt op school.
Annette is heel verbaasd. Geeft dan ook aan dat dit puur komt doordat er extra workshops voor het
team zijn ingeplant. Dit heeft meerdere malen duidelijk in de nieuwsbrief gestaan.
->Annette geeft aan dat de Fancy Fair, gezien de concept verbouwingsplannen en bijbehorende
planning het voorjaar een goed moment is, eerder lijkt niet praktisch en reëel.
->Debby haalt op vrijdag 20 maart de moestuintjes voor school op bij de AH. Hiervan wordt een foto
gemaakt voor in de Telstar. Mogelijk kan deze foto ook op onze facebook of in de nieuwsbrief van
school.
7. Sluiting
Om 21.00 uur sluit Arwen de vergadering.
Actielijst
Nr
1.
2.
3.
4.

Datum
12-1-2015
16-2-2015
16-2-2015

Actie
Ideeën Fancy Fair naar Belinda sturen
Walter vragen over de palmpaastakken
Donatie appels voor de voorjaarsschoonmaak

Actiehouder
Allen
Nicole
Arwen

Gereed
Mrt-2015
zsm
zsm
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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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