Notulen vergadering bestuur oudervereniging d.d. 12 april 2016
Aanwezig

Debby Henskes, Belinda van Wieringen (secretaris), Arwen Westerhoff, Annette van Uden, Wendy
Beekelaar, Rosita van Bilsen, Marieke Kromkamp, Nicole van Winden en Clancy van Wijk Stalman
Afwezig

Dosha Schuring, Dennis van Os (penningmeester) en Natalie Touset-Holtslag
1. Opening en vaststelling agenda
Arwen opent om 20.10 uur de vergadering en heet allen welkom.
2. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
3. Notulen OV-vergadering 18 januari 2016 + actielijst
Pagina 2-> Het oud papier kan van de actielijst af. Wel is het handig om hier een werkgroep van te
maken. Debby geeft aan dat we in mei weer aan de beurt zijn. Zij is in de vakantie gewoon thuis om
deze taak op zich te nemen. Wordt onderling geregeld.
Actielijst;

4. De sportdag is verzet naar donderdag 26 mei.
Is nog een keer verplaatst naar 15 juni, tijdens de FEESTWEEK.

4. Financiën.
Dennis is niet aanwezig, maar heeft wel een mail gestuurd. Hierin heeft hij aangegeven dat er een
mail is verstuurd naar alle ouders die nog geen ouderbijdrage hebben voldaan. De uiterste
betaaldatum die hij heeft vermeldt is 20-4-2016. Debby zal dit nog even met hem opnemen omdat hij
ziek is.
5.

Werkgroepen

a)

Meesters- en juffendag

b)

Openingsweek

c)

Opschonen

De evaluatie volgt nog. Het is een gezellige ochtend geweest. De meeste kinderen en alle
leerkrachten waren verkleed. Het cadeau is goed ontvangen. Exotus Serpentie komt met dieren naar
school en zullen in iedere klas een uur aanwezig zijn. Op dit moment gaat er een knuffelslang de
klassen rond en wordt er vast over de dieren gesproken.
Annette geeft aan dat we er een feestje van gaan maken als de verbouwing klaar is. Op 13 april
komen de leerkrachten bij elkaar om een globale planning te maken voor de openingsweek. Zij vraagt
of er binnen de OV mensen willen helpen met de organisatie van de openingsweek. (Graag deze week
laten weten of je 17-6 beschikbaar bent en of je mee kunt vergaderen. Nicole, Marieke, Rosita, Arwen
en Belinda geven direct aan dat zij kunnen). Deze data is verplaatst naar 16 juni.
Het cadeau van de meesters- en juffendag vindt plaats op 15 juni. Op 16 juni is de sportdag van de
bovenbouw. Vrijdag 17 juni is de open dag/avond, mogelijk zal dit inclusief kijkavond worden. Zij doet
een oproep voor ideeën voor de open dag. Belinda vraagt of het misschien ook leuk is voor de
onderbouw om dit op donderdag de 16de te doen als de bovenbouw ook sportdag heeft. Annette gaat
kijken of dit lukt. Ze vindt het wel een goed idee. De fancy fair wordt verschoven naar begin volgend
schooljaar. Met als doel geld in te zamelen voor het nieuwe schoolplein.
Rosita verteld dat er voor het opschonen weer de aanhanger van de gemeente was geregeld, net
als vorig jaar. Het was mooi weer en de kinderen waren enthousiast. Dus alles is weer schoon. De
Plus heeft weer appels gesponsord voor de kinderen. Er is een PowerPoint gemaakt met hierin de
uitleg van het opschonen. Voorafgaand aan het schoonmaken zal deze in de klas worden getoond.
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d)

Schoolreisje

De voorbereidingen van het schoolreisje zijn in volle gang. Voor groep 1 t/m 4 zijn alle ouders
geregeld. Voor groep 5 t/m 8 zijn we er nog mee bezig. De les pakketten voor Nemo en het Archeon
worden uitgezocht. Nicole vraagt of de €100 per klas nog beschikbaar is en of de klassen er al iets
mee hebben gedaan. Arwen gaat nakijken of dit gebruikt is tijdens de Kinderboekenweek voor het
museumbezoek. (actie; Arwen)

e) Avondvierdaagse

Rosita geeft aan dat de brieven met het inleverstrookje vrijdag worden uitgedeeld. Mogelijk
kunnen we organiseren dat iedereen voor de meivakantie het strookje heeft ingeleverd. Roos levert
een stukje bij Natalie aan voor de eerstvolgende nieuwsbrief.

f) Afscheid groep 8

Op vrijdag 1 juli is de afscheidsavond. Annette geeft aan dat het anders wordt dan andere jaren,
omdat er dit keer een filmavond is i.p.v. een musical. Dit heeft te maken met het aantal kinderen. De
werkgroep gaat aan de slag met de cadeaus.
6. Rondvraag
Rosita-> Vraagt of we een kaartje zullen sturen naar Dennis. Annette heeft nog een kaart. Deze wordt
direct geschreven en verstuurd.
Debby-> Vraagt of de ijsbrommer besteld moet worden. We zijn het daar allemaal mee eens. Debby
gaat een offerte opvragen bij de ijsbrommer welke afgelopen jaren is geweest, maar ook bij Pascal.

(actie; Debby)

Belinda->Geeft aan dat er nog geen reacties zijn op de vacatures binnen de OV. Diegene die uittreden
met een speciale functie, kunnen misschien direct mensen benaderen. Mogelijk kunnen we ouders
uitnodigen om de volgende vergadering bij te wonen (actie; allen). Belinda stelt de vraag of iemand
binnen de OV de functie secretaris wil overnemen, of dat deze taken verdeeld kunnen worden. Wendy
geeft aan dat zij wil notuleren. Nicole wil ook een en ander overnemen. Belinda stuurt de taken naar
Wendy en Nicole, zodat zij kunnen inzien wat de taken precies zijn. Tot slot bedankt Belinda namens
Ferran voor het boek, welke hij kreeg tijdens zijn opname in het ziekenhuis.
7. Sluiting
Om 21.10 uur sluit Arwen de vergadering. De volgende vergadering is op 17 mei 2016.

Actielijst
Nr

Datum

Actie

Actiehouder

Gereed

1.
2.
3.
4.
5.
6.

12-1-2015
12-4-2016
12-4-2016
12-4-2016
12-4-2016
12-4-2016

Ideeën Fancy Fair naar Belinda sturen
Link facebookpagina in nieuwsbrief
Nakijken of het budget gebruikt is voor kbw
Ijsbrommer regelen
Ouders vragen vergadering bij te wonen
Taken secretaris doorsturen naar Wendy en
Nicole

Allen
Natalie
Arwen
Debby
Allen
Belinda

pm
17-5-2016
17-5-2016
17-5-2016
17-5-2016
17-5-2016

OV-Notulen 29-02-2016
Pagina 2 van 4

OVerzicht werkgroepen schooljaar 2015 / 2016
Werkgroep
Periode
Werkgroepleden OVleden 2015/2016
Representatie
N.v.t.
Rosita
Goede doelen
Dosha
Dennis
Fotograaf
Woensdag 23
Nicole
september
Debby
Belinda
Wendy
Kinderboekenweek
september
Arwen
7 oktober
Dosha
Clancy
Kijkavond
Komt dit jaar te

Werkgroepleden
leerkrachten
Walter, Mariska

Lindsey, Walter

vervallen

Sint

Augustus – december

4 december

Kerst (diner)

Oktober – december

Meesters-/juffendag

17 december diner
18 december
viering
26 april

Pasen (lunch)

Maart

Avondvierdaagse

Mei – juni

Speelplein/opschonen

Doorlopend

Banenmarkt

24 maart
6 –10 juni

Doorlopend

Sport

Doorlopend

Schoolreisje

Doorlopend
(voorbereiding)

Afscheid groep 8

Mei-juli

Werkgroep opening
nieuw gebouw

Belinda
Nicole
Clancy
(* Jan Willem
Graafmans)
Rosita
Wendy
Marieke
Nicole
Arwen
Natalie
Wendy
Nicole
Dosha
Rosita
Marieke
Wendy
Rosita
Arwen
(* Sjalestia van Aggelen)
Dennis
(* Sjalestia van Aggelen)
Dosha
Debby
Debby
Belinda
Arwen
Marieke
Rosita
Dosha
Marieke
Allen

Rachel, Walter

Katja, Bep

Katja, Marcella
Bep, Rachel, Lindsey
Rachel, Walter

Onderbouw, Gr. 1-5
Rachel, Lindsey, Ronald
BOVenbouw, Gr. 6-8
Maaike, Ronald
Marcella, Walter

Marcella, Dorien,
Mariska, Wilma
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*

Creativiteit
(raamschilderingen)

Doorlopend

Oud papier

3 mnd/jaar (februari,
mei en oktober?)

Belinda
Dosha
Arwen
(*Sabina Verduyckt)
(*Roos vd Meijden)
Allen

Marcella, Walter

Mariëtte

Geen OV-bestuurslid
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