OR agenda en notulen
OR Leden
Oudergeleding

Personeelsgeleding

Voorzitter: Mirella Kochx (moeder van Jamy)

Lenie Renne (administratief medewerker)
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
Groepsfoto
Voorzitterschap
Ouderbijdrage

aken OR
Vieringen

30 oktober 2017 18.15 / 20.00 uur Het Rondeel
Lenie
Joyce, Melissa, Lindsay, Mirella, Corinne, Kristel & Carla (ipv
Martha) & Lenie
Bertina ziek kind, Nancy ziek
Maken van de groepsfoto. Voorstel van Mellissa is: Iedereen
leverd een foto in bij Lenie en Mellissa maakt er een collage
van.
- Mirella denkt na over haar voorzitterschap.
27 nov komen we hier op terug.
- Wie gaat dit oppakken?
15 gezinnen betaald – 34 leergeld gezinnen betaald.
We zitten nu al boven het budget op deze manier.
Mirella stelt voor dat die een positieve brief maken voor
de ouders waarom de ouders ouderbijdrage moeten
betalen.
Vraag van Lenie is; wie wil de ouderbijdrage brieven
maken-> Mirella, Joyce, Corinne en Lindsay
- Eerlijke verdeling taken binnen de OR.
- Nieuwe leden
27 nov komen we hier op terug.
Sint: Mirella, Lindsay, Maja en José,
Roy en vriend welkom. Lindsay koopt een schoenkado voor
elk kind. Maandag 6 nov worden de Sint cadeau's gekocht.
Roy is vorig jaar ontvangen door Nicole. De aankomst heeft
hij als niet prettig ervaren.
In overleg met Kristel KDV zodat de kinderen kunnen zitten,
op het plein een opstelling maken. Van het KDV Maja en
José zijn er misschien de volgende keer bij de or even bij.
Roy brengt ook een bezoek aan het kinderdagverblijf. Roy
wil eigenlijk meer dat er gezongen wordt het is een
feestdag. Het apparatuur deed het die dag niet. Nu maar
hopen dat dat dit jaar niet het geval is. Hoe komt sint aan?
Kristel heeft een camper. Misschien in overleg met Piet
skeelers lenen. Sint komt 8.30. Iedereen alle kinderen staan
om 8.20 uur buiten. 9.00 uur gaat sint naar de peuters.
Eventueel 7 bankjes buiten zetten. De volgenderwijs naar de
sint wil roy weten of hij wel of niet weer sint gaat zijn op het
rondeel. Kosten sint is 200 euro. Strooigoed zorgt sint voor.

Bruine pieten. De volgende or geven wij aan Roy door of hij
wel of niet volgend schooljaar weer sint is. Wie controleerde
de geluidsinstallatie…??wie ontvangt sint……????oma José
vragen om foto's te maken. Melissa mailt Roy? Voor alle info
van sint. Voor 27 nov iedereen verhaaltjes inleveren bij Kelly.
E-mail Sinterklaas Roy: Info@sintdenbosch.nl
Kristel KDV betaling Sint 75 euro: overmaken naar
NL73INGB0009559123 H. Renne of contant.
Versieren sint. Vrijdag 17 nov versieren na 14.00 . Mirella,
Melissa, Joyce. Opruimen 5 dec. Melissa en Mirella.
Kerst: Melissa, Joyce en 1 pedagogisch medewerker van Het
Sprookjesbos.
Hoe gaat het? Voorbereidingen? Versieren en opruimen
wanneer en wie?
27 nov komen we hier op terug.
Avond 4 daagse: Corinne en Nancy?
27 nov komen we hier op terug.
Kamp groep 8
Jumbo punten
actie

-

Nieuwsbrief

-

Schoolreisje 22
maart 2018

Overig

Rondvraag

Er is 526,20 betaald voor kamp groep 8
Wie gaat dit doen? Vanaf vandaag staat Het Rondeel
erbij? Dus ze kunnen ingevoerd worden.
Wie? Melissa en Corinne
Compliment voor het stukje van Lindsay in de
Nieuwsbrief.
Nieuwsbrief 11-01-2018: Sinterklaas en Kerst foto’s en
verslag/ groepsfoto wie? De sint groep

-

Melissa, Lenie, Martha en Kelly zorgen voor de brieven,
rekensom en busindeling enz.
- Wie ontvangt het schoolreisjes geld vanuit de OR?
Voorstel: vanaf 2e week nieuwe schooljaar, elke
woensdag/ vrijdag ochtend geld innen.
- Voorstel dat maandag 8 januari alles op klasbord wordt
gezet dat de ouders schoolreisje betalen.
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.
- Gymlessen groep 3: 2 maal aan het eind van de dag,
zodat ze minder tijd kwijt zijn met lopen naar de gymzaal.
Dit kost onderwijstijd.
- Klub Up peuters: Martha bespreekt dit met Janneke S.
Carla vraagt of iedereen het nog wel leuk vindt bij de OR.
Ja, iedereen geeft aan dat het wel druk is te combineren met
werk, maar dat wat ze doen, het leuk vinden.
Vanja is naar het Kruidvat gegaan om met Mirella te kletsen
over de OR. Mirella heeft met Vanja staan praten over de OR.
Vanja is op zoek naar werk. Ze komt er op terug met Mirella.
Kristel vraagt of de OR vergadering kan plaatsvinden van 18.30
uur tot 20.00 uur.

Agendapunten
volgend overleg

Datum volgend
overleg

Voorzitterschap Mirella
Verdelen taken
Nieuwe leden
Ouderbijdrage
Sint
Kerst
Avond 4-daagse
Tijdstip OR vergadering
27 november 2017 18.15-19.30 uur

