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
Voorzitterschap
Taken
verdeling
Groepsfoto

Ouderbijdrage
Vieringen +
draaiboek

27 november 2017 in de Ouderkamer
Lenie
Jose, Suus, Kristel, Mirella, Nancy, Lindsey, Bertina, Lenie
Martha, Mellissa, Joyce
Mirella
Klopt deze? Zie overzicht evenementen.
Meer handen nodig voor de onderbouw met de koningsspelen.
Voorstel Mellissa ieder leverd een foto in bij Lenie.
Foto inleveren voor 1 jan 2018.
Wie schrijft een stukje in de Nieuwsbrief?
Kerstmarkt Mirella & Lindsey.
Kerst Joyce & Mellissa.
Wie heeft er betaald van de ouderraad?
Afspraak: Iedereen heeft betaald voor 1 jan 2018.
Sinterklaas - werkgroep Kelly, Kristel, Mirella, Lindsay en José (Sprookjesbos)
Hoe gaat het? Geregeld?
Voor Sint 6 bankjes klaarzetten voor de peuters, zij kunnen dan
zitten. Daar achter de kleuters en zo verder.
Megafoon zorgt meneer Piet voor-> Lenie mailt dit naar Piet.
Nicole van Mook & Natasja de Jager ontvangt Sinterklaas en
zegt het welkomstboodschap.
Kerst- Werkgroep: Melissa, Joyce, Kristel, Suus en Sharon (Sprookjesbos)
Voorstel Lenie / team Kerstontbijt i.p.v. Kerstdiner / kerstmarkt.
Peuters eten dan ook gezellig mee komen bij ons in de hal.
Ander voorstel lunch vanaf 12.00 uur. Na de lunch leuke
spelletjes door de school. Voorstel Bertina zelf eten maken met
de klas. Deze ideeën worden meegenomen naar volgend
schooljaar.
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.

Schoolreisje

Overig
Rondvraag

Mellissa en Mirella ruimen 6 dec alle Sint spullen op. Ook de Kerst
spullen worden deze dag klaar gezet.
- Wie kan er mee 22 maart naar Hullies/ Efteling?
Nancy: Hullie’s mee. Corinna: Efteling gr 7, Mirella: Efteling
- Verwachtingen/ rol bij de kinderen (eten, roken, dingen
kopen)
Er wordt niets gekocht door de leerkrachten en
hulpouders (met uitzondering een kopje thee/ koffie).
Roken gebeurd als de kinderen in een attractie zitten.
- Januari starten met de betalingen middels brieven
- Uitzoeken wie er ouderbijdrage heeft betaalt en wie er
minder hoeven te betalen.
19 juni kindcentrum zomerfestival.
Bertina: gr 6 van vorig jaar naar de moskee is geweest. Ze is nu
met de pastoor in gesprek geweest om te vragen of de pastoor
een keer een gesprek kan hebben op school of dat kinderen
een keer een rondleiding krijgen in bijv een Sint Jan. Bertina heeft
het telefoonnummer. Dus hebben wij daar interesse voor graag.
Hij wil graag een rondleiding rond kerst in de Sint jan.
Ouderbijdrage: Mirella, Lenie en Martha en Nicole van Mook
hebben 29-11-2017 daarover een afspraak.

Agendapunten
volgend
overleg
Datum
volgend
overleg

Corinna vond het de vorige keer niet fijn hoe het in de OR
vergadering gegaan is over de Ouderbijdrage.
Carnaval 9 februari: Bertina, Nancy
Evaluatie Sint & Kerst.
Mirella nodigt nieuwe OR leden uit voor maandag 11 dec.
11 december 2017 18.30 uur tot 19.30 uur in de ouderkamer op
Het Rondeel.

