OV Agenda woensdag 27 februari 2019
Afwezig: Aafke, Jacob
Aanwezig: Indra, Roelfien, Jolanda, Ellis, Marianne, Ellen, Bithja, Helen
1. Notulen woensdag 12 december 2018/ maandag 14 januari 2019
Tip: schoonmaak op school tijdens grote keuze op een moment dat er veel buitenactiviteiten
zijn.
Jaarvergadering: verliep goed/ vraag over traktaties van een ouder wordt verder uitgediept.
Zou mooi zijn als het beleid rondom traktatie zoals omschreven in de schoolgids uitgevoerd
wordt.
2. OV mail
Geen bijzonderheden.
3. Penningmeester
Alle facturen van kerst/sint zijn afgewikkeld. Nota voor volleybal moet nog binnenkomen.
Vraag: voordat Roelfien haar taken overdraagt als penningmeester zou het goed zijn als er
een soort van controle komt om te kijken of alles klopt.
4. Evaluatie panelavond 2
Weinig opkomst. Was vrij ingewikkeld thema (vraagstelling was moeilijk) om over na te
denken.
Wel mooi dat ouders betrokken worden bij dit onderwerp om mee te kunnen denken over
de visie van de school. Veel gebruik van vaktaal, waardoor het lastig werd om te volgen.
Tip: panelmiddag i.p.v een panelavond of tijdens de grote keuze. Of op verschillende
avonden plannen. Ook zou het prettig zijn als het onderwerp eerder bekend wordt gemaakt.
5. Groep 8: cadeau
Er moet nog een cadeau aangeschaft worden. Idee: witte mok met allemaal handtekeningen
van de meesters/juffen.

6. MR: aanschaf nieuwe sportkleding voor 500 euro. Krijgen we nog bericht over. Gaat mee
naar de volgende vergadering.
7. Lappen stof (rood en groen): ophangsysteem bedenken (oproep voor de Infothijs hiervoor!)
Roelfien en Indra gaan inventariseren wat er nodig is.
8. Commissies: stand van zaken
Voor het afscheid groep 8 maken we zelf nog het draaiboek. Luizencommissie is nog bezig
met het draaiboek. Indra heeft nog een gesprek met Tineke over de commissies.
9. Overleg Helen
Brief naschoolse activiteiten is niet meegegeven (Indra vraagt dit na bij de gemeente).

10. Wvttk



Sinterklaascommissie: als bedankje voor de hulp van ouders is er budget voor een
drankje? Er wordt nagedacht over hoe we ouders willen gaan bedanken voor hun
inzet. Dit moet dan wel voor alle commissies hetzelfde zijn.




Kerstcommissie: door naar de volgende vergadering.
Sint Maarten commissie: volgende vergadering.



Voorjaarsbloem: op 21 maart zonnebloempitten meegeven als symbool voor het
begin van de lente. Wedstrijdelement aan koppelen: wie heeft de hoogste
zonnebloem ? De winnaar komt met foto in de Infothijs.



A4daagse betaling: kan dit op de rekening van de oudervereniging? Roelfien gaat
navragen bij Ibank of er iets met Ideal gedaan kan worden.



Vrije dag op de vrijdag na de TT is er niet meer. Ouders vinden dit jammer, want er
gaan veel mensen naar de trainingen op de vrijdag. Voor volgend jaar aankaarten.

