VERSLAG VERGADERING OUDERRAAD
Aanwezig:
Afwezig:

Maaike van Alphen, Monique Lemmens, Lieke van Vught, Denise van Overdijk, Irma
van de Wal en Monique Bakker
Amber van Oers- Hornix

Datum:
Verslag:

06-05-2019
Monique Bakker

1. Opening en vaststellen agenda
Maaike opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
2. Financiën
Ouderbijdrage moeten we nog van 4 gezinnen ontvangen. We zijn blij dat alles bijna binnen is.
Er is Smink en versiering gekocht voor carnaval als investering voor de komende jaren. Hierdoor
zijn we iets over het budget voor dit jaar gegaan.
3. Evaluatie eerdere activiteiten
Pasen
Denise, Lieke en Monique L
Er zijn plastic eieren bij gekocht die door de peuters en kleuters gezocht zijn. De ouders van
Marie uit groep 2 en Stef uit groep 1 hebben hun tuin beschikbaar gesteld voor het zoeken van
de eieren. Lindhe uit groep 8 was de paashaas dit jaar.
Konings hockey
Monique L en Maaike
We hebben twee van de drie wedstrijden gewonnen en het was erg leuk. De verdeling van de
kinderen was eerlijk gemixt.
Konings voetbal
Vader van Nabil Quebane
We zijn met een sportief team 5e geworden.
Schoolfotograaf
Denise en Maaike
De eerste helft van de foto’s zijn gemaakt. Dit is erg goed verlopen, alle communicatie verloopt
met ouders zelf, niet via school.
4. Komende activiteiten
Schoolreis
Maaike, Lieke en Amber
21 mei onderbouw en 23 mei bovenbouw.
Maaike heeft de bussen geregeld. Er moeten nog snoepzakjes gemaakt worden voor de
bovenbouw. Maaike, Amber en Monique B gaan mee als ranja-post.
Suikerfeest
Maaike, Denise en Monique B
We bakken cup cakejes en staan op 12 juni stil bij het Suikerfeest. Dit ivm de vakantie van de
onderbouw tijdens het suikerfeest.
Avondvierdaagse Monique B en Denise
Dit jaar is de avondvierdaagse van 11 tot en met 14 juni, de voorinschrijving stopt 24 mei. Deze
week gaat de brief mee naar huis voor het aanmelden van de kinderen.

Amy verzameld de aanmeldingen en zorgt voor de inschrijving. Er wordt ingeschreven voor de 5
en de 10 km.
We delen dit jaar namens de ouderraad elke avond wat lekkers uit. Dit jaar is dat een appel,
snoepje, komkommer wortel en een ijsje.
Boodschappen worden gedaan en cadeautje/ aandenken wordt geregeld.
Monique kan post zijn op 11, 12 en 14 juni, Denise is in elk geval 13 en 14 juni aanwezig als post.
Samen met schoolpersoneel streven we naar een post bezetting van 2 personen per avond.
5. Actiepunten
Nummer 94 Nieuw leden ouderraad
Volgend jaar stoppen er drie leden van de ouderraad. Het is dus hoogtijd om leden te werven en
om te laten zien hoe leuk het is om bij te dragen aan activiteiten voor de kinderen op onze
school.
Op vrijdag 10 mei plaatsen we een oproep in de nieuwsbrief- Monique B levert tekst aan bij
Tineke.
We maken posters om op te hangen op school.
We plannen tijden om voor geïnteresseerde ouders een inloopochtend en middag aanwezig te
zijn op school zodat we kunnen vertellen wat het werk van de ouderraad inhoud.
Nummer 92 Groen op het schoolplein
We wachten tot na de zomervakantie voor verdere uitvoering van dit plan.
6. Rondvraag
Monique L.: Klassen shirts zijn na de koningsspelen niet gewassen, dit opnieuw onder de
aandacht brengen bij de juffen.
Amber : -Achterdeur bij de kleuters staat nog steeds open tijdens het overblijven. Hier moet
beter op gelet worden.
Monique B: Communicatie over de activiteiten is via ouderportaal niet altijd helemaal helder,
vaak komen mededelingen of een vraag om hulp erg laat zodat er maar kort tijd is om voldoende
hulp te organiseren.
7. Sluiting



Maaike sluit de vergadering
Volgende vergadering is op 17-06-2019 om 13.00 op school
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