Notulen vergadering bestuur oudervereniging d.d. 20 april 2015
Aanwezig

Debby Henskes (penningmeester), Belinda van Wieringen (secretaris), Nicole van Winden, Arwen
Westerhoff, Marieke Kromkamp, Wendy Beekelaar, Dosha Schuring en Rosita van Bilsen
Afwezig

Annette van Uden

1. Opening en vaststelling agenda
Arwen opent om 20.10u de vergadering en heet allen welkom. Bedankt Dosha dat we bij haar mogen
vergaderen.
2. Mededelingen
Belinda deelt mee dat de borrel van 5 juni een weekje verschoven wordt i.v.m. de avondvierdaagse.
We gaan dus 12 juni borrelen. Ook laat Belinda weten namens Annette dat Pascal heeft aangegeven
dat we hem altijd mogen benaderen als we springkussens o.i.d nodig hebben. Voor de meesters en
juffendag gaat alles gewoon door. Nicole laat weten dat de cadeautjes van groep 8 binnen zijn. Deze
mogen/kunnen blijven staan tot 1 mei. Ook de lenteversiering zal dan opgeruimd moeten worden.
3. Goedkeuring notulen OV-vergadering 16 maart 2015 + actielijst
Pagina 1punt 5b, Nicole geeft aan dat de Palmpasen takken dit jaar niet zijn doorgegaan. Walter
heeft aangegeven dat er geen bezoek aan de weidevogelhof gepland stond in deze periode.
Pagina 2->punt 7, Arwen vraagt of iemand weet wat er met de moestuintjes is gedaan nadat deze
zijn opgehaald. Marieke geeft aan dat deze in de kweekbakken staan in de hal.
Acties
1.

Er zijn nog geen ideeën ingestuurd voor de fancy fair. Dit wordt verschoven naar het
nieuwe schooljaar.
2.
De appels zijn weer geschonken door de Plus.

4. Financiën
Debby vertelt dat voor dit moment op 2 gezinnen na, iedereen heeft betaald.

5.
a)

Werkgroepen
Pasen

b)

Meester- en juffendag

c)

Schoolreisje

d)

Avondvierdaagse

Nicole geeft aan dat de evaluatie van de leerkrachten nog niet binnen is en later zal worden
toegevoegd. De nieuwe paashaas is goed bevallen, deed het erg leuk. Helaas moesten dit keer de
eieren binnen verstopt vanwege het weer. Maar was ook heel leuk. Groep 3 werd verrast door een
bezoek van de paashaas. Na de gymles zat de paashaas te slapen in de klas. Hij heeft groep 3
vervolgens geholpen met het zoeken van de eieren. Al met al goed verlopen en een geslaagd
paasfeest.
Arwen vertelt dat alles rond is. De muziekworkshop is niet helemaal gelukt zoals gedacht. Hier is een
alternatief voor gevonden. Er hebben zich veel ouders aangemeld, zodat er voldoende hulp is.
Debby geeft aan dat de volgende dag een vergadering gepland staat. Inmiddels zijn we druk met
inventariseren bij de kleuters voor de abonnementen van Plaswijckpark. Voor groep 1 t/m 8 worden
op dit moment nog ouders gevraagd te begeleiden bij de schoolreis. Nicole vraagt of de klassen
herinnert moeten worden, of zij niet vergeten de €100 te besteden welke zij extra hebben gekregen
voor een uitje. Belinda zal Annette hier over mailen.
Ook voor de avondvierdaagse is morgen een vergadering gepland. Roos geeft aan dat er gekeken
gaat worden naar een andere manier van inschrijven i.v.m. het overzicht. Dit jaar moet er duidelijk
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vermeld worden dat ouders niet hoeven te betalen. En er moeten duidelijke afspraken komen m.b.t.
het uitreiken van de medaille, bij ziekte en niet voldoende dagen lopen.

e)

Opzomeren

Roos zegt dat het opzomeren op de werkgroepenlijst kan. Zal hier ook een draaiboek voor schrijven.
Het is de bedoeling om dit volgend jaar weer terug te laten komen. De gemeente heeft leuk
meegewerkt. Annette was ook heel enthousiast.
7. Rondvraag
->Roos vraagt of er een bloemetje voor juf Bep geregeld moet worden. Zij gaat dit regelen.
->Belinda geeft aan dat het handig is, nu er twee ov-leden zijn gestopt, om nieuwe leden te gaan
werven. Iedereen zal in eerste instantie om zich heen vragen omdat dit meest de beste resultaten
geeft. We willen ook graag mannen bij de OV.
->Tevens vertelt Belinda dat er geen klassenouderbijeenkomst wordt georganiseerd. In overleg met
Debby is besloten om een kleine vragenlijst te maken en deze in te laten vullen door de
klassenouders. Op deze manier kunnen we toch evalueren.
->Er wordt door Belinda alvast een oproep gedaan, na te denken over de werkgroepen voor volgend
jaar. (actie; allen)

7. Sluiting
Om 21.20 uur sluit Arwen de vergadering.
Actielijst
Nr
1.
2.
3.
4.

Datum
12-1-2015
20-4-2015

Actie
Ideeën Fancy Fair naar Belinda sturen
Doorgeven werkgroepen

Actiehouder
Allen
Allen

Gereed
sept-2015
18-5-2015
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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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