Vergadering OR maandag 15 januari 2018

Aanwezig: Olga, Ela, Silvia (namens team), Carmen, Mariëlle, Marlies, Esther
Afwezig: Marleen, Marieke, Debbie, Annemiek
Welkom en ingekomen post
Geen ingekomen post.
Acties vorige vergadering:
 Afvalscheiding
Laatste bestelde afvalbakken zijn binnen. Deze worden binnenkort neergezet.
Overblijf heeft aangegeven dat het niet duidelijk is wie de bioafvalzakken voor de groene bak
haalt, Silvia gaat dit navragen bij het team. Team is nu verantwoordelijk voor het verwerken van
het afval.
 Schoolpleinpakket VVN
Silvia gaat navragen of er interesse is in dit pakket, OR en overblijf willen meebetalen.
https://vvn.nl/schoolpleinpakket
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Nieuws en aandachtspunten vanuit het team
 Bedankt voor de hulp met Sinterklaas en Kerst
 Voor het schoolreisje is jaren geleden afgesproken dat er 8 activiteiten worden uitgekozen
die steeds rouleren, OR gaat dit gezamenlijk bespreken en komt hier op terug.
 Communicatie kerstmusical, ouders hebben aangeboden te helpen met versieren e.d. maar
dit werd door het team afgewezen omdat er genoeg stagiaires waren. Ouders willen graag
betrokken blijven dus niet teveel de ouders afwijzen.
 Heeft iemand van de OR nog iets gehoord over het vertrek van meester Mark? Niemand
heeft iets gehoord.
 Gebruik schoolplein na schooltijd, vragen aan de ouders of ze willen melden als de kinderen
expres of per ongeluk iets vernielen op het schoolplein. Eventueel iets in het berichtje
hierover plaatsen.
 Er is een rooster gemaakt voor het gebruik van de goals in de pauzes zodat er ook iets
anders gedaan kan worden als voetbal.
 Flyer voor nieuwe gezinnen in de buurt? Olga gaat dit navragen bij de Gemeente.
Nieuws en aandachtspunten vanuit de OR/ouders
 Voetballen na schooltijd, veilige zone en afspraken blijven communiceren naar de ouders.
Evaluatie voorgaande activiteiten
 Dinsdag 21-11-2017 Ouderavond "sociaal mediawijsheid"
Geen grote opkomst, is het misschien mogelijk om nog een avond te organiseren? Presentatie
zou op de website komen. Misschien de volgende keer mogelijkheid om in te vullen dat iemand
niet kan op de datum of geen interesse heeft.
 Dinsdag 05-12-2017 Sinterklaas – Marleen, Annemiek, Debbie
 Dinsdag 18-12-2017 Kerstviering – Mariëlle, Marleen, Debbie
Achterin de kerk was er weinig te zien van de voorstelling. Mariëlle geeft aan dat het niet handig
is dat iemand zowel in de werkgroep Sinterklaas als Kerst zit.
 Woensdag 10-01-2018 Luizenkammen

In groep 2/3 en 6/7 zijn neten geconstateerd.
 Fides infoavond
Opkomst viel ook tegen. www.fides.wbt.com
Komende activiteiten:
 Vrijdag 09-02-2018 Carnaval – Carmen, Annemiek, Debbie, Marjan, Silvia
08.30 komen de kinderen verkleed op school
08.40 ophalen prins Mathijs (Wendy vragen: pages klaarstaan bij Mathijs, pagedans)
09.00 aankomst in de Terp
Hossen, spelletjes (dit regelen Silvia en Marjan)
10.00 Ranja en koek (eventueel een paar appels, plastic bekers, kannen, overleggen met
Annemiek voor allergieën)
10.15 ontvangst Prins Nicky en pages (vragen aan Hein)
Prijsuitreiking mooist versierde boog (pot snoep halen)
Iedere klas doet een optreden voor de prinsen
Hossen, spelletjes (dit regelen Silvia en Marjan)
11.45 vertrek naar school
12.00 alle leerlingen uit
 Woensdag 21-2-2018 Luizenkammen
 Vrijdag 16-03-2018 Pannenkoekenbakdag – Debbie, Esther, Olga, Diny
Dit jaar alleen voor groep 8.
Is de school aangemeld? Navragen bij Diny (Esther).
OR zorgt voor drankjes, Diny zorgt voor flyers.
Diny gaf aan of het misschien een idee is om het in de terp te doen?
 Maandag 13-04-2018 Verkeersexamen – Carmen, Mariëlle, Olga, Diny
Olga gaat overleggen met Diny.
 Vrijdag 20-04-2018 Koningsspelen – Marieke, Mariëlle, Ela, Gemma
 Maandag 23-04-2018 Schoolreisje – Carmen, Marleen, Marlies, Gemma, Kim
Rondvraag
Stukje over voetballen op het schoolplein in het berichtje.
Stukje over doppenactie in berichtje.
Stukje over Fides en Sociaal Media avond.
21.48 vergadering wordt gesloten.

