Notulen OV woensdag 5 september 2018
Aanwezig: Indra, Roelfien, Helen, Bithja
1. Overleg Helen
De volgende teamleden zitten in de verschillende commissies:
Kriebelteam: Helen/Dewie
Sport en spelcommissie: Tineke en Elly (volleybal)/ schaken (Pascal)/ voetbal (John)
Sinterklaas: Gerdy/ Gea/ Brigitte
Kerst: Mary/Tineke
Leescommissie: Sigrid/Tineke (Brigitte tijdens de Kinderboekenweek)
Verkeerspleincommissie: Tineke/Brigitte
Avondvierdaagse: Sandy
Afscheid groep 8: John
Vraag van Helen: kunnen de spellen van de Koningsdag ook vallen onder de sport en
spelcommissie?
Themadag Dalton: op 5 april vindt dit plaats om extra aandacht aan het Daltononderwijs te
besteden. Ouders worden hiervoor uitgenodigd.

2. Infoavonden
Op 17 en 18 september (maandag bovenbouw/ dinsdag onderbouw) zijn de infoavonden. Er
is een mevrouw voor de infoavonden vanuit Yorneo om voorlichting te geven over positief
opvoeden. Vraag aan de ov om tijdens de pauze (rond acht uur) inschrijflijsten neer te
leggen voor de commissies/ voorlichting geven over de ov.
Bithja maakt de intekenlijsten per commissie + OV.
Roelfien vraagt hoeveel mensen er nodig zijn voor de avondvierdaagsecommissie.
3. Aanmeldingen oudervereniging
Er moet een datum worden aangegeven tot wanneer ouders zich duidelijk kunnen
aanmelden. Afgesproken wordt dat dit tot 26 september kan.
Met de twee ouders die zich hebben aangemeld, wordt contact opgenomen
(Roelfien/Indra)
4. OV mail
Er waren 2 aanmeldingen voor de commissies/ov. Dit is besproken bij punt 3.
5. Penningmeester
De formulieren voor de ouderbijdrage worden deze week meegegeven. Feest groep 8 is
betaald en dit feest blijft op de begroting staan.
Roelfien bekijkt nog een keer of er ruimte is voor 5 euro per kind voor het Daltononderwijs.
6. Vergaderplanning
Indra maakt een voorzet voor de planning.

7. Traktaties
Er komen dit schooljaar panelavonden voor de ouders en dit onderwerp kan dan besproken
worden.
8. Agendapunten voor de volgende vergadering (17 oktober 2018)
 Planning onderwerpen per vergadering
 Aanmeldingen voor commissies/ov
 Notulen maandag 9 juli en woensdag 5 september
 Start bestuursreglementen doorspreken
9. Afscheid Mirjam + Heidi
Op 12 september nemen we tijdens een etentje afscheid van Mirjam en Heidi om ze te
bedanken voor hun jarenlange inzet voor de school.

Extra punten


Extra vergadering op 28 september om 13.30 over de aanmeldingen van nieuwe leden voor
de ov.



Op 8 oktober start de Kinderboekenweek: Bithja neemt contact op met Sigrid of er al duidelijk
is waar er hulp nodig is en of er een flyer gemaakt kan worden (inmiddels heeft Helen al
contact gehad met Brigitte en zal deze weer contact opnemen met Indra).



Stukje op de website over de ov: Indra



Bithja verstuurt de notulen van 9 juli en 5 september, zodat iedereen deze kan controleren en
er eventuele wijzigingen gedaan moeten worden.



Bithja verstuurt de papieren van de KvK.

