AGENDA VERGADERING OUDERRAAD, SCHOOLJAAR 2016-2017, NR. 1 – WO 21-09-2016
Aanwezig: Nicole Velthuis, Nicole Verhees, Mireille, Leila, Maaike, Tanja, Marlies, Woutrie, Angé, Brigitte
Afwezig: Eymert
Gasten: Aukje, Nancy
Plaats: de kookstudio van Leila!
AGENDAPUNT
1.

Opening/welkom:
Brigitte opent de vergadering en heet iedereen welkom.

WIE
Brigitte

Ingekomen post:
geen
Mededelingen:
dank aan gastvrouw / afscheid Leila
Brigitte dankt Leila als gastvrouw en haar inzet als OR lid de afgelopen jaren.
mededeling Brigitte
Brigitte geeft aan dat ze aan het einde van het schooljaar 2016/2017 wil
stoppen met het voorzitterschap. Voor het schooljaar 2017/2018 zullen we
dus op zoek moeten naar een nieuwe voorzitter(ster).
2.

Evaluatie musical/afscheid, eindviering en schooljaar 2015/2016:

allen

Het afscheid van groep 8 was goed verlopen. Kinderen van groep 8 waren alleen
´teleurgesteld´dat ze geen bloem kregen tijdens de eindviering. Het voorstel is om
volgend jaar wel weer een bloem uit te delen voor de schoolverlaters.

3.

Data voor de vergaderingen plannen:
Er worden nieuwe voorstellen gedaan voor de OR veranderingen.
Voor Hebe is de woensdagavond een prettige avond i.v.m. met oppas.
De volgende data;s liggen vast:
Woensdagavond 2 November 20:00 uur, bij Woutrie
Woensdagavond 25 januari 20:00 uur, bij Marlies
Maandagavond 3 april 20:00 uur bij Nicole Verhees
Donderdagavond 15 Juni (tevens laatste OR vergadering van het schooljaar
2016/2017)
De werkgroep Kerstmis spreekt zelf nog een datum af om bij elkaar te komen.

4.

Werkgroepen 2016-2017:
Lijst in laten vullen/rond laten gaan
Er is tijdens de informatieavond (19 september) geen ouderlijst rond gegaan
Het voorstel is om via de SKOZOK App ouders op de hoogte te stellen als er
hulp nodig is. Tevens komen er zo nodig lijsten bij de klassendeur te hangen
waar ouders kunnen aangeven of ze kunnen helpen.

o
o
-

5.

Voorstel: Hulp van ouders vragen waar nodig via de (SKOZOK) App (dit gaat
via juf Lianne) Ook worden er lijsten bij de klassendeur(en) opgehangen
en/of via de mail verspreid.
Koningsspelen 21 april 2017:
Barbara, Tanja (?) Marlies, Ange, Nicole Velthuis, Woutrie

Informatieavond:
NVT

allen

DATUM

6.

Ouderbijdrage 2016-2017:
De ouderbijdrage blijft op 20,Nancy regelt alle laatste puntjes met Eymert.
Aukje zet Drop-box om en Brigitte wordt tijdelijk beheerder.

7.

Jantje Beton (actie = begonnen op 14-09-2015):
Bestemming opbrengst: speelplaats.
Inventariseren op school waar de behoefte ligt.
Brigitte sluit kort met Monique hoeveel geld er 'over' is van het Eeuwfeest.
Hebe en Brigitte gaan samen met Monique om tafel om te kijken waar dit
geld goed aan besteed kan worden.

8.

De Kinderboekenweek is van 5 t/m 16 oktober
School doet hier aan mee en het thema is VOOR ALTIJD JONG / Opa's en
Oma's
-

Maaike en Nicole Velthuis richten de hal in op vrijdag 5 oktober.

9.

Sinterklaas:
Tanja, Angé, Nicole Velthuis, Marlies , (juf) Laura, én Lianne

10.

Kerstmis:
Mireille, Hebe, Barbara, Maaike, én Woutrie
Carnaval:
Nicole Velthuis, Barbara, Lianne, Laura, Leontine en Mirjam.
Pasen:
Marlies, Hebe,. T.z.t. nog graag aanmeldingen.

11.
12.

13.
14.

Open dag:
Maaike, Nicole Verduijn,
Thema-avond:
Misschien is het leuk om dit jaar weer eens over na te denken over een
thema-avond? De meningen lopen uiteen. Sommige zijn er voorstander van,
anderen niet zo. Uiteindelijk word er een thema gekozen.
Thema GEZONDE VOEDING
-

Maaike
en Nicole

Tanja,
Mireille
en
Woutrie

Wie wil dit op zich nemen? Woutrie, Mireille , Tanja. Datum volgt.

15.

Kamp (2018):
Data voor het schoolkamp 2018 = 13,14,15 juni (2018)
Locatie vastgelegd

16.

Musical:
Mireille, Maaike, t.z.t. Graag meer aanmeldingen.

17.

Schoolfoto’s:
Er zijn voor de zomervakantie schoolfoto’s gemaakt. Zijn deze verspreid? De
klassenfoto's zijn nog niet vertoont. Hebe gaat daar achteraan. De vader van Laura (Erik
van Asten) heeft deze verzorgt.

18.

Eindviering: NVT

19.

Rondvraag:
Barbara: vergadering op school of bij iemand thuis? Op school is het effectiever, thuis
wat gezelliger. Het moet geen verplichting worden om van alles in huis te halen.
De eerstvolgende vergadering is bij Woutrie, verdere zie data punt 3.
Marlies: wanneer is de Sint intocht ?
Op zondag 20 November komt de Goed Heilig man aan in Leende.

Hebe

05-10-16

Koffiezetapparaat is stuk,
Brigitte gaat inventariseren wat het kost. Even in de gaten houden dat we deze
aanschaffen nog voordat er grote evenementen staan gepland .

Brigitte spreekt Leila toe en dankt haar voor de fijne inzet van de afgelopen jaren.
De vergadering wordt afgerond om 21:30 uur.

VOLGENDE VERGADERING:

Woensdag 2 November 2016 bij Woutrie (Dorpstraat 97 Leende)

