VERSLAG VERGADERING OUDERRAAD
Aanwezig:
Afwezig:

Lieke van Vught, Denise van Overdijk, Irma van de Wal en Monique Bakker, Sultan
Gedik, Tugba Tas, Nuray Can, Britta Heiner.
-

Datum:
Verslag:

09-10-2019
Monique Bakker

1. Opening en vaststellen agenda
Denise opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
2. Financiën
Vrijwillige ouderbijdrage
Via de nieuwsbrief is gevraagd of er bezwaar is tegen het vast stellen van de ouderbijdrage op
€30 hierop heeft niemand bezwaar gemaakt. Daarmee is de ouderbijdrage vastgesteld.
Lieke heeft de brief voor de betaling klaar deze zal aangekondigd worden in de nieuwsbrief en in
de tweede week na de herfst vakantie gaat de brief mee.
Rabo clubkas actie
Oproep via ouderportaal gaat nog uit, er kan nog gestemd worden.
3. Evaluatie eerdere activiteiten
Algemene ouderraad 17-09-2019
Opkomst was erg laag. Volgend jaar richten we ons weer op een avond, misschien in combinatie
met de inloop in de klassen. Wel de nieuwe ouderraadleen aangesteld en de ouderbijdrage is
nog via de nieuwsbrief kenbaar gemaakt.
4. Komende activiteiten
Sinterklaas Lieke, Britta, Tugba, Monique B.
Het draaiboek wordt gevolgd samen met de commissie vanuit school.
Kerstmarkt 14-12-2019
Nuray en Denise
Kerststukjes – cakepops- speelgoed
15.00 tot 19.00 uur bemensing en inrichting kraam door Monique, Denise en Nuray we verkopen
kerststukjes en cakepops
Kerststukjes maken we op 12 december in groep 1, 2 en 3. Denise, Nuray, Britta en Tugba zullen
dit begeleiden. Plastic bakjes, oase en kaarsen worden gekocht. Groen komt uit de tuin van de
schoonouders van Denise en stekers en mos kunnen we ophalen bij marimba.
Het koor is gevraagd om ook in de walnoot op te treden, Lieke en Sultan organiseren het koor.
Kerst op school 19-12-2019 de hele OR
Maandag 9 december kerstbomen opzetten na de ouderraad vergadering van 9.00.
kerstvoorstelling regie Irma, optreden per klas wordt gedaan door de juf of meester.
Amalia koor/ band regie Sultan en Lieke.
Versieren zaal doen we samen met de ouderraad vanaf 16.30.
Kerstdiner per kind een hapje mee nemen communicatie hierover pakken we meteen na het
sinterklaas feest op.

5. Actiepunten
Nummer 92 Groen op het schoolplein. Begin van het schooljaar zal een docent de taak krijgen
om dit project op te pakken. Samen met walnoot en kindertuin.
6. Rondvraag
Oversteken - maken we een actiepunt van evt met Maria van Hoven van het wijkpladform
opnemen
Nederlands spreken in de school en op het schoolplein opnieuw opnemen in de nieuwsbrief.
Tijden school en peuterspeelzaal sluiten nu op elkaar aan dat is goed ontvangen na de laatste
ouderraadvergadering na de herfst vakantie worden de tijden aangepast bij de peuterspeelzaal.
7. Sluiting
•
•

Denise sluit de vergadering
Volgende vergadering is 9-12-2019 9.00 uur op school

Actielijst
Nummer
92
9
94

Datum
13-122018
9-102019

Onderwerp
Meer groen op het schoolplein – reactie
van de gemeente
Oversteken naar de school toe
Extra aandacht voor Baanderherenweg en
Van Beekstraat

Wie
Gereed
Monique
en April 2020
Lieke
Britta en Denise April 2020

