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Notulen ouderraad vergadering 21 juni 2017
Aanwezig: Sietske, Joanieke, Melanie, Paula , Marielle, Anneke, Maartje, Gerry, Joyce, Renske en
Maartje

1. Opening en mededelingen
Welkom aan Sietske en Joanieke
2. Ingekomen en uitgaande post
Kaart is verstuurd naar Luna
3. Goedkeuring notulen 10 mei
Notulen zijn goed gekeurd
4. Mededelingen team:
- Tijdens avond 4 daagse was er een klacht gekomen over de frisdrank bij een post.
Besloten is om frisdrank te blijven schenken. Er is ranja aanwezig voor de kinderen
die geen frisdrank mogen van hun ouders of geen frisdrank lusten. De ouders zijn
hierin verantwoordelijk om de kinderen te sturen als ze dit niet mogen.
- Er was een vraag waarom ze niet 4 dagen in een Coppele shirt mocht lopen. Er is
besloten dit niet te doen. Ten eerste worden ze dan ieder afzonderlijk gewassen wat
niet de bedoeling is en ten tweede is het juist met de intocht leuk om als school
vertegenwoordigd en herkenbaar te zijn.
- Tropenrooster gaat niet komen omdat dit maar een half uurtje tijdwinst oplevert.
Voetbalteams waren niet goed verdeeld. Is reeds besproken in vorige
vergadering.
- Mededeling naar het team; graag traktatie na het fruit uitdelen anders word het fruit
niet meer gegeten. Of anders pas aan het einde van de schooldag.
5. Evaluatie avondvierdaagse/ voetbaltoernooi
•
•
•

Bij de post op de 1ste dag van de 4daagse is het verstandig om muggenspul mee te
nemen
Jesse gaat kijken voor 2 nieuwe kannen. Gerry gaat juffen vragen om als ze de
kannen lenen ze even goed uit te spoelen dit i.v.m. de schimmel die erin komt als het
na gebruik van de ranja niet schoongemaakt wordt.
bij het voetbal toernooi waren er wat kinderen die niet kwamen opdagen, voor
volgend jaar telefoonnummers opschrijven en deze aan teamleiders geven.

5. Rondvraag
• Jesse heeft een vraag voor schoolfotograaf; Hippe Schoolfoto wil graag een afspraak
voor komend schooljaar. Besloten om komend jaar weer een andere fotograaf uit te
zoeken. Jesse gaat dit opnemen. Anneke wil de organisatie wel mee regelen.
• Gerry geeft aan dat de klassenindeling gelijk blijft. Het blijven 8 groepen. Tijdens de
studiedag worden de leerkrachten gecommuniceerd die voor de groepen gaan staan.
• Marielle: kan de pauze Mozaïek en Coppele losgekoppeld worden i.v.m. de
voorvallen die er de laatste tijd weer zijn geweest? Gerry geeft aan dat ze het mee zal
nemen maar dat dit waarschijnlijk niet zal gaan lukken.
• Er was een vraag gekomen rondom de communiemaaltijd. Omdat deze is vervallen, is
het jammer dat er in de klas geen aandacht wordt besteed aan de communie tijdens
bijvoorbeeld een kathegese project. Gerry neemt dit mee naar het team.
• Agendapunt voor eerstvolgende overleg: Speelgoedmarkt begin november
• Marielle en Jesse gaan koffie en thee schenken, pennen uitdelen en foto uitdelen op
12 juli (musical avond)
• Voor 1 jaar neemt Joanieke de functie van secretaris over.
6. Sluiting.
Sluiting om 21 uur

