
    

 

Verslag ouderraad vergadering woensdag 2-11-2016 

Aanwezig:  Paula, Joyce, Maartje, Mariëlle, Anton, Renske, Fatiha en Melanie 
Afwezig:  Jesse, Anneke 
 
 
1. Opening en mededelingen 

Geen mededelingen 
 

 
2. Ingekomen/ uitgaande post 

In: n.v.t 
Renske neemt contact met Janneke en gaat met Jesse op kraamvisite. Fatiha maakt het 
kraamcadeau. 

3. Goedkeuring notulen 28 sept 2016 
Notulen zijn goed gekeurd. 

 
4. Mededelingen Team 

- Jaarfeest was erg gezellig, veel belangstelling door mooi weer en het concert. Theatergroep 
was voor 3 en 4 net iets te moeilijk, maar voor groep 6, 7 en 8 heel erg leuk. 
Taarten waren goed, Anton vind het jammer dat de foto’s niet meteen ’s avonds op de site 
staan. 

- Er ligt weer een aanbod van de schaatsbaan en om met het treintje heen en weer te gaan.  
- Natuurtechniek en wetenschap op durendeal, dagje meelopen vanaf groep 5 
- Ondek rijk (basisschool tilburg) aan de slag met techniek project is in gang gezet. 
- Voornemen kerstviering op donderdag middag, vrijdag tot 12 uur en dan alle kinderen vrij. 

 

5. Kleding/speelgoed markt  

 

Basisschool de Coppele  telefoon: 013 – 5230828 

Willem de Zwijgerlaan 59  e-mail: 
info@decoppele.nl 

5061 TB Oisterwijk  www.decoppele.nl 



Is volop in beweging, tot nu toe 20 aanmeldingen. Marielle heeft de sleutel van de 
school en gaat achter de code aan voor het wijkgebouw zodat wij koffie kunnen 
regelen. 

 

6. Sinterklaas 

Komt op maandag 5 dec rond 9 uur op school.  
 
7. Schoolontbijt  

11 november, 7.45 aantal ouders aanwezig.  
 

8. Evaluatie schoolfotograaf 
Is goed verlopen, binnen nu en 2 weken verwachten we de foto’s 

9. Rondvraag  
Melanie: kreeg vraag van een ouder waarom ouderbijdrage voor groep 8 hetzelfde is als bij 
de andere groepen, terwijl deze niet op schoolreis gaan? Mogen voor antwoord naar Anton. 
Efteling, het grote probleem is het vervoer. Anton gaat het in het team bespreken. Ouders 
zover bereid vinden om een keer op en neer te rijden. Het idee is groep  6, 7 en 8 en dan 1x 
in de 3 jaar. 
Paula: waarom heeft Coppele geen facebook pagina? Website is te regelen zoals we zelf 
willen, wat is het effect? Het gaat over kinderen. Wie gaat dat dan beheren? Neemt Anton 
mee. 
Fatiha: helpen de projecten m.b.t pesten? De Coppele doet aan kanjerlessen, daarnaast nog 
rots in water (training die wat fysieker is ingericht). 
Maartje:  

• waarom doet de Coppele niet mee met koningsspelen? De Coppele doet mee met sport 
voor kids, 2 projecten in het jaar werd teveel. Ligt nu bij de organisatie daar horen we 
nog van.  

• Graag bonnen inleveren met alleen de kosten die gemaakt zijn en die terug betaald 
moeten worden. 

Joyce:  hoe is het met de luizen, Jesse? Na controle worden als er geconstateerd is de 
kinderen naar huis gestuurd 
 

 
10. Sluiting  

Sluiting om 21.30 
 


