
    

Agenda ouderraad vergadering 8 november 2017  
 
Aanwezig: Marielle, Gerry, Jesse, Renske, Sietske, Anneke, Joanieke, Ankie, Maartje  
 

1. Opening: Jesse opent de vergadering. Er zijn geen mededelingen 
2. Notulen 20 september: 

• Joanieke is naar de hoofdluisinformatie middag geweest. Jesse schakelt met 
Anton over het nieuwe hoofdluis beleid > Actie Jesse 

• De kascontrole hoeft niet door Ankie gedaan te worden. Een vader uit groep 
5 zal dit doen > Besluit 

3. Ingekomen en uitgaande post 
• Inkomend: geen 
• Uitgaande: bloemen voor Mariëlle 

4. Mededelingen team: 
• Vrijdag 10 november Nationaal Schoolontbijt, dit is laat gecommuniceerd.  

Jesse schakelt met Anton mbt communicatie en allergie van kinderen  
> Actie Jesse   

• Vrijdag 10 november zal een brandoefening gehouden worden 
5. Evaluatie jaarfeest: Geen opmerkingen. Vanuit OR wordt gekeken naar de 

mogelijkheid om eventueel volgend jaar (of bij een jubileum jaar (2019)) het jaarfeest 
een extra dementie te geven middels een fancy fair. 

6. Evaluatie kindermarkt: Dit jaar heeft de kindermarkt minder standhouders en 
bezoekers getrokken.  

• Besloten: Volgend jaar wordt de markt georganiseerd op zaterdag 3 
november. De naam wordt “speelgoedmarkt” ipv “kindermarkt” zodat het 
duidelijker is wat er verkocht wordt.  De communicatie moet duidelijker: de 
markt zal volgend jaar in de schoolkalender opgenomen worden. Naast het 
inschrijfformulier, zal een week vooraf ook een extra reminder mee naar 
huis gegeven worden. Gekeken wordt naar de mogelijkheid mbt flyers voor 
ramen of aan de bomen (Beukendreef/ Willem de Zwijgerlaan)  

7. Schoolfotograaf: er wordt gezocht naar een schoolfotograaf voor het voorjaar van 
2018   

8. Sinterklaas: Maandag 4 december bezoekt de Sint de school.  Cadeau’s voor groep 1 
t/m 4 zijn besteld en binnen. Groep 5 t/m 8 zullen maandag 20 november lootjes 
trekken. Strooigoed is geregeld. Maartje regelt mandarijnen en chocolade lolly’s > 
actie Maartje. Woensdag 6 december viert het team Sinterklaas. OR regelt lekkers en 
een gedicht (Actie Anneke met input van de rest).   
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9. Kerst: Avond Kerstviering op donderdag 21 december samen met De Mozaïk. De OR 
legt contact met Mitchel en Lianne.   

10. Carnaval wordt 13 december geagendeerd.  
11. Spaaractie Jumbo. Er is goed gespaard. De codes moeten handmatig geregistreerd 

worden. Gekeken wordt of leerlingen van groep 8 dit kunnen doen. Anders verdelen. 
> Actie Renske  

12. Rondvraag: geen vragen 
13. Jesse sluit om 21.25 de vergadering 

 
 
 
 

 

 

 


