Notulen vergadering bestuur oudervereniging d.d. 18 mei 2015
Aanwezig

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

Debby Henskes (penningmeester
1. Opening en vaststelling agenda
Arwen opent om 20.10u de vergadering en heet allen welkom.
2. Mededelingen
Wendy vraagt of de uitslagen van de Cito al binnen zijn, dit is nog niet het geval.
3. Goedkeuring notulen OV-vergadering 20 april 2015 + actielijst
Pagina 1punt c, Nicole vraagt of iedereen gereageerd heeft op de herinnering van de extra
schoolreis. Annette geeft aan dat dit wel is aangekaart, maar heeft nog niet van iedereen een reactie
ontvangen.
Pagina 2->punt 7, Annette geeft aan dat juf Bep de 19de jarig is. Zij krijgt volgende week bloemen
van de OV , omdat ze deze week bloemen krijgt voor haar verjaardag van het team. We spreken af
om een kaartje te sturen vanuit de OV voor haar verjaardag.
Acties
2.

Nog niet iedereen heeft doorgegeven in welke werkgroep men wil.

4.
a)

Werkgroepen
Schoolreisje

b)

Avondvierdaagse

Belinda geeft aan dat de begeleiders nog niet helemaal rond zijn. Groep 5 en 6 moeten dit nog
doorgeven. Rosita heeft contact gehad met juf Sanne, er is nog een ouder die moet toezeggen, dan is
groep 5 rond. Walter zou vanavond nog mailen wie er mee gaan. Uiterlijk woensdag willen we de
begeleiders en ouders informeren. Via de mail zullen ze een brief ontvangen. Debby hoort dinsdag
hoeveel bussen we krijgen en voor hoeveel personen, zodat we de busindeling in orde kunnen maken.
Roos vertelt dat in de vakantie een reminder is gestuurd naar de ouders via de klassenouders. De
formulieren kunnen worden ingeleverd in de klas, dit is overzichtelijker. Nicole vraagt naar de kleur
voor de laatste avond. Dit wordt nog gecommuniceerd, maar zal waarschijnlijk geel/blauw worden.
5. Rondvraag
->Belinda heeft Annette een voorstel gemaild met de vergaderdata voor het schooljaar 2015/2016.
Annette zal nakijken of deze allemaal uitkomen. Het voorstel is als volgt: 21-9-15 ALV+ gewone
vergadering; 26-10-15; 30-11-15; 18-1-16; 29-2-16; 11-4-16; 23-5-16 en 27-6-16.
->Arwen vraagt of er al nieuwe leden geworven zijn. Dit is echt noodzakelijk, omdat er inmiddels 2
leden gestopt zijn(actie:allen). Arwen geeft ook aan dat Dosha vermeld staat bij de werkgroep
sport, moet hier iets voor gedaan worden en heeft zij hulp nodig. Annette zegt dat Dosha in het
draaiboek vermeld wordt en dat zij nog wel iets zal horen.
->Annette vraagt naar het afscheid van groep 8. Op 3 juli is de afsluitavond en hebben we graag
weer jullie hulp nodig. Marieke, Rosita en Belinda geven aan te kunnen helpen deze avond. Op 2 juli
is de try-out voor de opa’s en de oma’s. Op deze avond is er nooit hulp geweest maar willen het
graag een keer proberen, omdat 2 leerkrachten wat weinig is. Nicole biedt haar hulp aan en 1 ouder
is voldoende volgens Annette. Er zal een middag gepland worden via de app om de cadeaus in orde
te maken. Dosha stemt nog even met Sabina af of zij de foto’s wil laten printen. (actie Dosha) Dit
moet voor 22-6-2015 klaar zijn.
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6. Sluiting
Om 21.10 uur sluit Arwen de vergadering.
Actielijst
Nr
1.
2.
3.

Datum
12-1-2015
20-4-2015
18-5-2015

4.

18-5-2015

Actie
Ideeën Fancy Fair naar Belinda sturen
Doorgeven werkgroepen
Nieuwe leden werven door mensen aan te
spreken
Met Sabina foto’s afstemmen afscheid groep 8

Actiehouder
Allen
Allen
Allen

Gereed
sept-2015
18-5-2015
22-6-2015

Dosha

22-6-2015
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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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