
  

 

  

 

 

 

 

Agenda Ouderraadvergadering nr. 3 Ouderraad d.d. 30-10-14 Aanvang 19.30 

uur 

Voorzitter:    Wendy  

Secretaris:    Carola  

Notulen:                                      Edwin  

Aanwezig van het team:   Leonie 
Afmeldingen:   Carola, Deborah, Carina  

1. Opening en vaststellen definitieve agenda  

2. Goedkeuring Notulen en actielijst  

a. K.v.k. Carola volgende vergadering op 20 nov.  

b. 

 

Actielijst 

Partytent Deborah volgende vergadering op 20 nov. 

Draaiboek sportdag is binnen. Veel leuke reacties gekregen. 

 

c. Bijgewerkte lijst hulpouders. 

Carina heeft deze door gemaild. Andrea Kerkdijk staat er niet op. 

 

 

 

3. Mededelingen en post  

a. Directie: 

Juf Bibiche is bevallen van een meisje Loïs op 24 oktober om 05:14. De 

schoolkrant wordt maandag meegegeven. 

 

b. Vanuit en voor de Medezeggenschapsraad 

Datums van de MR vergaderingen zijn bekend. Angela en Wendy zijn 

gevraagd om een keer een vergadering van de MR bij te wonen. 

 

c. Voorzitter OR  

d. Secretaris  

e. Penningmeester 

We wachten met het versturen van een herinnering van de vrijwillige 

ouderbijdrage omdat deze in de schoolkrant van deze week nog een keer 

onder de aandacht wordt gebracht. 

 

f. OR-leden 

Geen punten. 

 

4 Werkgroepen  

a.  Evaluatie sportdag. 

Het dansen is op het laatste moment afgezegd. Leonie en Femke hebben dat 

overgenomen. 

Problemen met de wissel van binnen naar buiten i.v.m. jassen en schoenen. 

Informatie moment: geen kleine kinderen mee!!! 

Evaluatie team volgt nog. 

Bedank mail van Marcel is als prettig ervaren.  

 

b. Sint. 

Donderdagavond 13 november versieren van de hal de Hofstee doet het 

podium. 

Cadeautjes zijn gekocht maar zijn ze al binnen? 

Vorig jaar niet tevreden over de sint, vader Femke wordt sinterklaas dit jaar. 

Kijken voor begeleiding van de Sint. 

Advies voor team om de OR op de hoogte te houden. 
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Kerst. 

Er zijn al wel wat kerstversiering geknutseld, verder is er nog niet veel 

bekend. 

Kinderen vragen voor eierdozen voor het maken van kerstbomen. 

Overleg met het team werkgroep kerst Hanneke en Femke. 

Kerstavond is woensdag 17 december. 

Minder eten dit jaar i.v.m. veel over vorig jaar. 

Idee om per klas iemand zorgen voor drinken i.p.v. eten. 

 

Actie. 

In jan/febr. Een actie met als doel een extraatje voor tijdens de schoolreis. 

Kinderen een briefkaart tekenen en kleuren (verjaardag, beterschap, enz.). 

Verkopen in een setje van 5 stuks. Kosten voor het maken wordt nog 

onderzocht. 

Restant oranje actie verkopen voor koningsdag en eventueel nog armbandjes 

bij maken. 

   

5.  Rondvraag 

Vragen aan Carola of er een budget is voor boxen voor de OR kast voor beter 

overzicht.  

 

 

6. Sluiting 20.15 uur  

 Volgende vergadering 20 november 2014 om 19.30 uur  

 


