
    

Agenda ouderraad vergadering 15  maart 2017 
 

1. Opening en mededelingen 
Fatiha gaat stoppen. 
 

2. Ingekomen en uitgaande post 
We gaan niet in zee met de verkoop acties. Renske gaat deze mailen en zorgen dat Anton niet meer 
benaderd wordt hiervoor. 
 

       3. Goedkeuring notulen jan 2017 
Efteling kan voorlopig niet doorgaan i.v.m. onkosten bus. 
Schoonmaak school; Bestuur heeft besloten om te werken met de Schoonmaak coöperatie, dit heeft 
de aandacht voor volgend jaar. 
Aankleding speelplaats is nog steeds onder de aandacht. Nu voor kleiner speelmateriaal en 
spelcoaches. 
 

4. Mededelingen team  
Lianne is tot eind maart op de maandag in groep 7 aanwezig, daarna vervangt Judith haar en zij werkt 
dan op de vrijdag zodat Corrine van maandag t/m donderdag aanwezig zal zijn. 
Ondersteuning in de kleuterklassen is er door Judith (woe, do ochtend kleuterklassen) en door Anja (5 
ochtenden).  
 
Programma:  
24 maart pannenkoeken dag, dit gaat groep 8 weer oppakken.  
Dit jaar nog sportdag (half mei), voor volgend jaar misschien toch koningsdag.   
 

5. Evaluatie carnaval  
Communicatie verliep niet heel lekker, besluiten waren al genomen voordat ouderraad hier iets over 
kon inbrengen. 
Optocht was ‘s-morgens, dat was te vroeg. Vanaf groep 5 vonden ze de spellen wel heel erg leuk, 
alleen bij de Coppele moesten  de kinderen kiezen tussen spelletjes of hossen terwijl de kinderen van 
de mozaiek zelf mochten bepalen wat ze leuk vonden. Hossen was niet heel leuk, ze waren meer aan 
het vervelen. 
Best verklede prijsje uitreiken, in november carnaval op de agenda zetten!! 
(ideeen voor volgend jaar: Kleren binnenstebuiten, gekke haren dag, een kleur kleren) 
 

6. Telefoonnummer en adressen ouderraad staan nog op de site. 
Voor alle leden van de ouderraad mag er komen staan: de naam (naam kinderen en klas). 
Renske geeft door dat notulen in pdf bestand gezet mogen worden en niet meer in word. 
 

       6.  Nieuwe aanmelding ouderraad 
Joanieke heeft aangegeven weer actief te worden voor de ouderraad. 
Enkele andere ouders worden nog benaderd. 

 

Basisschool de Coppele  telefoon: 013 – 5230828 

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

5061 TB Oisterwijk  www.decoppele.nl 



 
7. Sport toernooien: 

Voetbaltoernooi: aantal teams zijn bekend.  
Handbal toernooi: brieven gaan binnenkort de deur uit. 
 

8. Rondvraag: 
Marielle: In groep 6 worden oude voetbalbekers/ prijzen (toernooi) mee naar huis gegeven m.b.t. het 
sterretje van de week omdat een kind deze week zo hard gewerkt heeft. Ieder kind doet iedere week 
hard zijn best, waarom hiervoor bekers uitreiken?  Anton had hier niets over vernomen en gaat dit 
oppakken. 
 

      9.    Sluiting. 
               Om 21.30 

 

 

 

 

 

 


