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Notulen ouderraad vergadering 13 december 2017
Aanwezig: Mariëlle, Sietske, Anneke, Joanieke, Ankie, Maartje en Esther
1. Opening: om 20.05 opent Mariëlle de vergadering.
Mededelingen : de Kledingactie opbrengt was 200kg. Hiermee hebben we €30,=
opgehaald.
2. Notulen 8 november zijn goedgekeurd
3. Ingekomen post:
• Posty Foto: wordt bewaard en als optie voor de schoolfotograaf meegenomen.
• Schoolkaarten actie: besloten om hier niet aan mee te doen. > actie Joanieke
afmelden voor deze post
Uitgaande post: geen
4. Mededelingen team: er zijn geen mededelingen
5. Evaluatie Sint:
• De sinterklaasviering is als goed ervaren
• Cadeautjes groep 1-4 vielen in de smaak
6. Evaluatie Jumbo spaarplan:
7. De OR ervaart het als gemiste kans dat de displays voor de actie niet neergezet zijn (deze
stonden onuitgepakt in een hok op school) hierdoor is er weinig promotie geweest en
zijn niet alle mogelijkheden benut. Renske en Anneke hebben contact met de manager
van de Jumbo. Waardecheques zijn besteld en worden uitgeschreven. De manager van
de Jumbo komt naar de school toe om de check te overhandigen. De OR wordt hier nog
over geïnformeerd. Vanuit de OR willen we graag inspraak in waar deze gespaarde
punten voor worden ingezet. > Actie Joanieke vraagt Anton wie de contactpersoon van
school is voor deze actie
8. Kerst: Donderdag 21 december is een avond kerstviering. Vanuit school worden ouders
hier nog verder over geïnformeerd. De OR regelt (samen met OR van de Mozaïk) tijdens
en na de viering een gezellig samen zijn buiten voor ouders.
9. Voedselbank: De actie is inmiddels afgelopen. > Actie Mariëlle geeft aan Anton door dat
wij graag gebruik maken van het aanbod dat mr Olcay (Mozaïk) de dozen van De Mozaïk
en De Coppele wegbrengt.
10. Carnaval: eerste opzet wordt gemaakt. Schakelen met Gerhard mbt invulling dag en
optocht. > Actie OR werkgroep nagaan of de onderbouw vrijdag middag vrij is
11. Rondvraag: geen punten
20.45 Mariëlle bedankt iedereen en sluit de vergadering

