OR agenda en notulen
OR Leden
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
Carnaval
9 februari

15-01-2018 in de Ouderkamer
Martha
Mirella, Corinne, Melissa, Lenie, Kristel en Martha
Bertina, Joyce, Nancy en Lindsay
Werkgroep: Bertina, Nancy, Maja en Rachel
Versieren: woensdag 31 januari. Om 14.00 uur.
Hal peuterspeelzaal mee versieren. Denk aan sensoren.
Opruimen carnavals spullen: voorstel vrijdag 9 februari.
Wie kan mee versieren en opruimen?
Wat?
Playbackshow door de leerkrachten 9.30-10.30 uur.
Maja stelt voor bij het sprookjesbos of het team daar ook mee wil
doen.
Doet de or ook mee met de playbackshow?
Zorg zelf voor een cd of usb stick waar het nummer op staat.
Een optocht door de wijk 13.15 -13.45 uur.
Kinderdagverblijf bespreekt of ze ook aansluiten.
Voorbereiden in de klas voor de optocht.
Auto voorop en in het midden met muziek: hulpouders vragen
met een goede muziekinstallatie.
Muziek installatie van piet lenen: Martha vraagt dit.
Melissa vraagt Nick van divers voor een muziek installatie.
Iedere klas heeft een thema met een lied/ kleding/ gebruikt
instrumenten.
Bolderkarren gebruiken van de kleuters voor de muziek installatie.
Groepen door elkaar husselen.
Voor volgend jaar: Afstemming met het kinderdagverblijf
wanneer de optocht is. Nu valt het in de slaaptijd van sommige
kinderen.
Frietjes mogen met fritessaus/ ketchup/curry.
Corinne gaat dit regelen met Ton van de friettent.

Maja checkt of het kinderdagverblijf aansluit met de frietjes.
Voorstel 12.00 uur frietjes eten.
Wie haalt de frietjes op vrijdag?
En de sauzen en ranja 10 flessen? Mirella
Martha vraagt of Rika diksap wil sponseren?
Wie is er met Carnaval op school?
Melissa,
Flyers maken: Mirella
Route via Ton van de frietjes.
Foto van frietzak van Ton met kinderen.
Stukje nieuwsbrief en wijkkrant maken: Bertina en Nancy voor
eind Februari.
Promotie: optocht carnaval bij de speelzaal en aan de kant van
de Aa.
Carnavalsclub/ fanfare – idee Bertina en beheerder Ton.
Ouders die instrumenten kunnen bespelen: klasbord en
Facebook –
Leerkracht pukkie sport inlichten: Lenie.
Welk teamlid is bij de kinderen die geen carnaval vieren?
Martha neemt dit mee
Aanwezigheid
OR
vergaderingen

Kerstmarkt en
diner

Alle OR leden hebben betaald. Super fijn!
Verdeling wat doen we voor de ouderbijdrage. Een keer samen
hier naar kijken.
Willen de or vergaderingen op de avond? Gezien de opkomst.
Corinne: maandag of woensdag
Mirella: maandag of woensdag
Melissa: de dag maakt niet uit.
Middag of avond? Wie kan wanneer?
Op de agenda voor de volgende keer willen we graag samen
afstemmen of dat de avond nog steeds door kan gaan of dat
we naar een andere dag gaan.
En hoe gaan we om met vragen op de app?
Evaluatie 21 december- Werkgroep: Melissa, Joyce, Suus en Sharon
(Sprookjesbos)

Daverend succes.
Eten en drinken centralere plek zodat er meer verkocht wordt.
Eten ging goed. Drinken (koffie en thee) is bijna niet verkocht.
Buiten was het erg leuk met de ontvangst van groep 8.
Doordat de kleuters buiten stonden was het idee dat er minder
ouders naar binnen zijn gekomen.
Alle klassen iets extra maken voor opa’s en oma’s.
Peuterspeelzaal had hapjes over en hebben deze weg gegeven
ongeveer 15 stuks. Het idee dat het meer was dat weg was
gegeven.

Peuterspeelzaal heeft een borrel waar ze hapjes krijgen als de
kerstmarkt voorbij is.
Kerstmarkt is gezamenlijk.
Iedereen bleef in de hal staan, daardoor was het heel rustig bij
de ouderkamer.
Groepen verdelen binnen, buiten en boven beneden.
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.
Wie gaan er mee op schoolreisje?
Lindsay: Hullies groep 3
Joyce: Efteling groep 5a
Melissa: Efteling groep 7
Corrine: Efteling groep 7
Wat doen we met kinderen waarvan de ouders niet betalen en
ouders met abonnementen?
19 februari: extra betalingsbrief: Melissa.
26 februari: leerkrachten nemen contact op met ouders over de
betaling.
5 maart: wie niet heeft betaald gaat niet mee en blijft op school.
Het zijn nu 3 kinderen met een Efteling abonnement die dit
gemeld hebben bij Lenie. Lenie regelt dit.

Klassenouders
app groep

Klassenouders vragen voor het telefoonnummer voor een
klassenouderapp.
Er is 1 beheerder= Corinne.
Lenie heeft een overzicht welke Klassenouders er zijn.
Corinne neemt contact op met de klassenouders en vraag of ze
in een groepsapp willen.

Rondvraag

Werkgroep: Melissa en Nancy

Datum
volgend
overleg

Schoolfotograaf: 27 februari
Welke achtergrond bij de foto’s?
Kosten?
Zodra dit bekent is doorgeven aan Martha
Martha maakt een briefje voor op klasbord.
12-03-2018
18.30 uur tot 19.30 uur in de ouderkamer op Het Rondeel.

