Notulen OV vergadering 30/08/2016
Aanwezig:

Kjeld, Astrid, Jos, Frederique, Sebas, Jochem, Albertine, Annette, Yvette, Fanny, Silvia

Afwezig:

John

Status:

vastgesteld

Opening
Fanny opent de vergadering om 20.12 uur.
Mededeling vanuit school
Ellen vanuit de MR komt langs.
Jos trapt af, en vertelt dat de kinderen zijn gestart met ‘goed van start’. Er is subsidie aangevraagd bij de gemeente
en dat hebben we gekregen voor 3 jaar. Script is een culturele organisatie die de school naar een hoger cultureel
niveau zal gaan brengen.
Op vrijdag 9 september is het de bedoeling dat de ouders in de klassen komen, waar de kinderen laten zien wat ze
geleerd hebben. A.s. vrijdag komt er een uitnodiging voor de ouders. In de 2 hallen komt een dia presentatie van 12
jaar 12-ruiter door Patrick. Er zal ook een filmpje zijn van de parade.
Er is afgesproken om op 1 podium iets te laten zeggen door MR en OV. Voorzitter van de MR wil spreektijd om iets
aan de school aan te bieden. Het wordt een cadeau wat leuk is om voor de leerkrachten en leerlingen, muziekkoffers
met instrumenten en koffers met verschillende knutselspullen.
Vanuit de OV wordt er ook nog naar gekeken naar een cadeau. Jos komt met een voorstel, budget is bekend.
Voorstel is om het gezamenlijk aan te bieden. Fanny gaat hier met Ellen/Maurice over na denken.
Kjeld is een nieuw OV lid die vandaag aanschuift. Er wordt een voorstelrondje gehouden.
Notulen
Geen opmerkingen.
Financiën
Afgelopen schooljaar goed geëindigd. Boven de 100%. Komend jaar zal er minder hoog uitgekomen worden, omdat
er op een ander manier gebudgetteerd gaat worden.
Yvette geeft aan nog kritisch te gaan kijken naar de OV-brief richting ouders.
Ook zal komende jaar gekeken worden naar de 4-traps bijdrage.
De eerste brief zal er rond oktober pas uitgaan.
Terugblik activiteiten
Parade
Het was een mooi feest, het was veel drukker dan vorig jaar. Er is veel drank doorheen gegaan. Ook alle hapjes zijn
goed opgegaan.
Opnemen in draaiboek: na parade iemand helpen om alles op zolder te zetten
Aanpassen shifts bij muntjes 1 persoon minder indelen.
En goede informatie bij de bardienst en achter kramen wat betreft verdeling en tijdsbesteding.
SP

Pannenkoeken was een goede tip om te verkopen op de Parade.
Sportdagen
Groep 5 sportdag op vrijdag 23 september
Groep 6 sportdag vrijdag 16 september
Groep 7/ 8 is nog onbekend.
@Astrid zal hierbij helpen.
-------De activiteiten waar de OV zich mee bezig houdt, worden verdeeld onder de leden.
@Fanny, misschien een idee om een activiteit om onder de loep te nemen, om eens te kijken of er wat
verbeterd/veranderd kan worden.
@Fanny, Silvia zal een stukje schrijven over de OV voor de nieuwsbrief
@Allen: Wil iedereen, die trekker is van de commissie, na de activiteit een stukje schrijven voor de nieuwsbief?

Fanny heeft een brief geschreven voor de leerkrachten met de hulpvraag om de mailadressen van de klassenouders
door te geven, zodat er hulp gevraagd kan worden voor activiteiten aan de ouders.
Vraag aan school: (Jos)
@Fanny, Is het handig om op de formatielijst een mailadres van de leerkracht te vernoemen?
@Updaten van de schoolkalender.

Afsluiting
Fanny sluit de vergadering om 22.00 uur.

Actie

Wie

Wanneer

Updaten schoolkalender.

Jos/Albertine

zsm

Stukje schrijven activiteit.

Allen (trekker
commissie)

Na
activiteit

Stukje Nieuwsbrief + foto

Silvia

5-9

Evaluatie Parade aanpassen

Silvia

15-9

SP

