Notulen OV woensdag 13 november 2018

Aanwezig: Indra, Helen, Ellis, Aafke, Marianne, Roelfien, Ellen
Afwezig: Bithja, Jolanda, Jacob
1. Overleg Helen
Geeft aan haar stuk voortaan liever op het eind te doen.
Er kan begin december geschaatst worden op het koopmansplein, daarvoor is school
benaderd of ze hier gebruik van willen maken. Kosten zijn 4 euro.
Nu afspraak gemaakt dat we een intekenlijst maken voor max 30 kinderen.
Afhankelijk van hoeveelheid kinderen dat zich zal aanmelden zal de ov dit betalen en
anders 50%. Schaatsmogelijkheid zal in de Infothijs benoemd worden en de
Thijsjesraad wordt gevraagd te inventariseren hoeveel animo hier voor is. 12 dec
weer op vergadering over hebben hoe de stand van zaken is.
Voor de kinderen zijn er thema’s die besproken worden, idee is vanuit de panelavond
om hier ook ouders bij uit te nodigen via de site van school. Daarin benoemen welk
onderwerp er aan bod komt.
2. Notulen 17 oktober
We hebben het er over gehad, dat gezonde traktatie-tips (ter zijner tijd) op de site
geplaatst zouden kunnen worden. We gaan dit onderwerp verder uitdiepen en kijken
wat de mogelijkheden hierin zijn. Wanneer er iets op de site gezet wordt, is het van
belang om ook duidelijk te maken dat het voor de kinderen belangrijk is om de
traktatie samen op te mogen eten in de klas i.p.v. dat het in de tas mee naar huis
moet. Begin van volgend schooljaar nemen we dit onderwerp mee.
Verder zijn de notulen goed gekeurd.
3. OV mail
Jolanda had nog een vraag over de kerst m.b.t. het binnen komen van de klassen
voor het eten, maar dit was al terug gedraaid naar hoe het eerder was.
4. Penningmeester
Er zijn heel wat ouders die nog geen ouderbijdrage hebben betaald. Deze ouders
zullen nogmaals een herinnering krijgen. Roelfien heeft een stuk geplaatst op de site
over waar het geld van de ouderbijdrage aan besteed wordt.
5. Sinterklaas
Alles loopt, maar niet soepel qua communicatie. Moet volgend jaar anders. Cadeaus
zijn besteld, script klaar en draaiboek ligt klaar.
6. Kerst
Het versieren voor kerst zal niet op 12 december zijn maar op 7 december, deze dag
heeft de bovenbouw dit ook als keuze.

Verder komt er 19 dec een kerst-café binnen voor de ouders die in de korte tijd die er
is met het eten niet naar huis gaan maar op school nog wat samen willen drinken
met de andere ouders. Daarbij zorgen dat ouders niet door de gangen lopen. Er is
vaak te veel eten over wat weg gegooid wordt, idee is om de teamleden aan de
ouders over te brengen dat de porties gehalveerd worden, dus maar voor de helft
van de klas. Ellen geeft aan 19 dec wel te willen helpen met versieren van gymzaal
voor het café.
7. Indra brengt nogmaals in dat ze graag van alle commissies even hoort wie er in zitten
en wie vanuit de OV en daarnaast zou ze graag een draaiboek willen. Dit komt voor
12 december even weer terug op de agenda hoe de stand van zaken is.
8.+ 9. Inschrijving KvK en huisreglement
Er is besloten dat alleen het bestuur zich inschrijft bij de KvK. Alle andere leden, lezen
en ondertekenen voor akkoord de huisregels.
10.

Wvttk
Er is door meerdere ouders benoemd, dat ze het leuk vinden om de lampionnen voor
Sint Maarten, te zien zijn op school. Op andere scholen hebben ze een
lampionnenavond waarbij door de school alle lampionnen verlicht op tafels staan.
We spreken af dat er een Sint-Maarten commissie komt, die middagen gaat
organiseren voor ouders om langs te komen om dan de lampionnen te bekijken. In
februari dit meenemen in de agenda.
Jaarvergadering, dit zal samen gepland worden met een panelavond wanneer er
ouders op school zijn. Zij kunnen dan in aparte ruimte alles inzien wat voorbij is
gekomen binnen de OV.
Huishoudelijk reglement zal worden gemaild naar Jacob en Jolanda, verder is deze
met de aanwezigen besproken en getekend.

Volgende vergadering is op woensdag 12 december om 19.30 uur.

