OR agenda en notulen
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Oudergeleding

Personeelsgeleding

Voorzitter: Mirella Kochx (moeder van Jamy)

Lenie Renne (basisschool Het Rondeel)
Kristel van der Poel (Sprookjesbos)
Martha Rovers (basisschool Het Rondeel)

Corinne de Rooy (moeder van Kirsten en Bart)
Melissa de Vrieze (moeder van Dani)
Bertina Passon (moeder van Kyano en Dyani)
Joyce Hooijmans (moeder van Justin en Esmeé)
Nancy van Boxtel (moeder van Jim)
Lindsay Herber (moeder Fenna)

Datum
Notulist
Aanwezig
Afwezig
Ouderbijdrage

11 december 2017 in de Ouderkamer
Martha
Lenie, Joyce, Corinne, Lindsay Melissa en Martha
Kristel, Bertina, Nancy, Mirella en Cynthia op uitnodiging
Wie heeft er betaald van de ouderraad?
Afspraak: Iedereen heeft betaald voor 1 jan 2018.
Wie maakt de ouderbijdrage brieven voor eind december 2017?
Corinne: woensdag 20-12/ donderdag 21-12 vrijdag 22-12
ochtend van 8.30 uur tot 9.30 uur.
Corinne stuurt een app naar iedereen wie aan kan sluiten.
De leerkrachten delen deze uit aan de gezinnen.

Vieringen +
draaiboek

Lenie en Martha zoeken uit of er naamstickers geplakt kunnen
worden voor de brieven. Dit zou veel werk schelen.
Sinterklaas 5 december - werkgroep Kelly, Mirella, Lindsay en José
(Sprookjesbos)

Evaluatie:
Ontvangst was leuk. De plek van het ontvangst was goed, de
kleine kinderen op de bankjes was goed d.v.m briefjes,
vlaggetjes was gezellig. Kristel reed een extra rondje, dat was erg
leuk.
Sinterklaas was erg geslaagd.
Klassencadeau: er is verwarring over geweest. Groep 7+8
hadden een cadeau.
______________________________________________________________
Kerst 21 december- Werkgroep: Melissa, Joyce, Suus en Sharon
(Sprookjesbos)

Er is besloten voor een avond activiteit, volgens de jaarkalender.
Van 17.00 tot 17.30 uur Kerstmarkt en 17.30 tot 18.30 uur
Kerstdiner.

Er wordt gevraag of elke ouder iets wil maken voor het
Kerstdiner.
Vrijdag 8 dec graag deze info op klasbord zetten- Martha heeft
een bericht opgesteld deze is op Klasbord door het team
geplaatst.
Sprookjesbos: sluiten aan bij de Kerstmarkt voor het lokaal van de
BSO. In het uur dat Het Rondeel aan het diner gaat, is er bij het
Sprookjesbos een borrel.
Souad wordt gevraagd om pannenkoekjes te maken en deze te
verkopen tijdens de kerstmarkt: Melissa
Juf Naoual wordt gevraagd of ze ook iets wil maken: Joyce
Wat doen de ouders van de ouderraad met de Kerstmarkt?
Aanwezig: Joyce, Corinne, Melissa, Lindsay, Robert (voor de
grabbelton), de rest voor gevraagd via de groepsapp.
Er wordt iets te eten gemaakt.
 Twee soorten soep: erwtensoep en tomaten crèmesoep Joyce
 grabbelton robert – wie wil de grabbelton maken?
Melissa: gaat in de berging kijken wat er is voor de grabbelton,
cadeautjes, soepspullen, servetten en de doos met plastic
servies.
Corine: neemt 1 pan mee, soeplepel en servetten via haar werk.
Joyce: neemt 1 pan mee en soeplepel.
De or staat in de hal beneden met het eten en met de
grabbelton.
Groep 1-2-3 staan buiten.
Groep 4-5-6-7-8 boven in de hal.
Eten kan opgewarmd wordt in de keuken op school.
Er wordt opgeruimd tijdens het diner.
De verdieping boven mag nog versierd worden, hier staat nu
nog niets.
Wanneer worden alle kerstspullen opgeruimd? Maandag 8
januari om 8.30 uur. Melissa met?
Carnaval
9 februari

Werkgroep: Bertina, Nancy

Wat?
Idee: Een optocht door de wijk 13.15 -13.45 uur.
Playbackshow door de leerkrachten 9.30-10.30 uur.
Klassen koppelen, 5 optredens.
Voorbereiden in de klas voor de optocht.
Mogen frietjes en snack? Martha vraagt dit na.

Corine kan dit regelen
Flyers maken: werkgroep- Bertina en Nancy
Carnavalsclub/ fanfare – idee Bertina en beheerder Ton.
Ouders die instrumenten kunnen bespelen: klasbord en
Facebook Schoolreisje
22 maart

Melissa maakt de brieven voor het schoolreisje- komende
donderdag 9.00 uur.
9 januari start het geld innen.
Voor vrijdag 22 december is het handig dat iedereen weet waar
alles staat in het kantoor van Lenie.
Dinsdag 9 jan: Corinne
Vrijdag 12 januari: Joyce
Maandag 15 jan: Lindsey
Woensdag 17 & vrijdag 19 januari: Melissa
Tijdstip: 8.15 tot 9.00 uur.
Wat doen we met ouders die een abonnement op de Efteling
hebben? Het is organisatorisch erg lastig met binnenkomen,
begeleiders, busreis.
Wat doen we met kinderen waarvan de ouders niet betalen en
ouders met abonnementen? Martha neemt die mee naar het
MT.

Rondvraag

Datum
volgend
overleg

-

Melissa schrijft er stukje voor de Nieuwsbrief op 11 januari
over sinterklaas en kerst: Wil iedereen de foto’s sturen naar
appgroep?
- Pasen: idee paasontbijt iedereen mag iets maken. Martha
neemt dit mee naar het MT. Lenie mag in het paashazen
pak.
- Joyce: wat is er uit het gesprek gekomen met Nicole v. M,
Mirella, Lenie en Martha? Nicole en Martha maken een
ontwerp/ tekening waar het geld aan uitgegeven wordt
voor in de Nieuwsbrief.
- Lenie: wie gaan er mee op schoolreisje?
Lindsay: hullies groep 3
Joyce: Efteling groep 5a
Melissa Efteling groep 7
Corine Efteling groep 7
- Lenie: idee klassenouders vragen voor het
telefoonnummer voor een klassenouderapp.
Er is 1 beheerder= Corine
Leerkrachten vragen toestemming of ze het
telefoonnummer willen doorgeven aan Corine. Martha
communiceert dit.
15 januari 18.30 uur tot 19.30 uur in de ouderkamer op Het
Rondeel.

