Notulen OV vergadering 04/04/2017
Aanwezig:

Fanny, Yvette, Frédérique, Esther de Jong, Sebas, John, Annette, Jochem, Astrid,
Esther Schenkenberg, Kjeld, Rilana, Inke Benckhuijsen

Status:

vastgesteld

1. Opening en mededelingen
Fanny heet Inke Benckhuijsen welkom als nieuw lid van de OV.
2. Vaststelling notulen 07/03/2017 + actielijst
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. Deze worden gepubliceerd op de website van de
Twaalfruiter.
3. Financiën
- Het gaat goed met het innen van de ouderbijdrage.
4. Terugblik activiteiten
5. Voortgang activiteiten
• Palmpasen (9 april) en paasontbijt (13 april)
Broodhaantjes en appelsap is besteld. De paashaas komt dit jaar ’s middags, startend op het balkon,
vervolgens bij Boomgaarden en afsluitend op de Tuinlanden. De paashaas deelt kleurplaten uit.
• Kamp groep 6 (18 t/m 21 april)
De boodschappenlijst is in samenspraak met school opgesteld.
• Koningsspelen “nieuwe stijl” (vrijdag 21 april)
De voorbereidingen lopen prima, de leerkrachten zijn erg enthousiast. Het programma ziet er als
volgt uit:
Ochtend:
Allen:
Onderbouw (groep 1 t/m 4):
Bovenbouw (groep 5 t/m 7):

Koningsspelenontbijt + openingslied in de klas
Spelletjescircuit (drie rondes van drie kwartier)
Circuit in klassen

Middag:
Bovenbouw (groep 5 t/m 7):

Sportclinics

Groep 8 neemt deel aan een schooloverstijgende sportdag. Groep 6 A is op kamp.
Het ontbijt kan op donderdag 20 april worden opgehaald bij Jumbo. Er wordt nog nagevraagd of de
ontbijtdozen kunnen worden bezorgd op locatie Tuinlanden. Omdat de inhoud van de dozen voor
een standaard aantal leerlingen is, zullen deze nog moeten worden ‘omgepakt’ voor het
daadwerkelijk aantal leerlingen per klas.
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Hulp BG do 20/4:
Hulp TL do 20/4:

John, Rilana, Sebas, Frédérique, Inke
Yvette, Esther, Fanny, Jochem, Astrid

School levert een allergielijst aan. Esther de Jong stuurt daarvoor nog een mail rond aan
leerkrachten. Kjeld en John regelen muziek voor het schoolplein op vr 21 april.
• Schoolfotograaf (12 t/m 24 mei)
Het rooster voor schoolfotograaf is iets gewijzigd. Fanny stuurt het aangepaste rooster rond.
• Avondvierdaagse (dinsdag 20 t/m vrijdag 23 juni)
De voorbereiding is in volle gang. We hebben voldoende verkeersleiders. Er zijn 513 lopers
geregistreerd (stand van zaken 6 april). De informatieavond voor hulpouders vindt plaats op 31 mei.
Vrijdagochtend (23/6) moeten de medailles worden gesorteerd per groep. Fanny, Esther, Astrid en
Frédérique melden zich daarvoor aan.
• Parade (woensdag 5 juli)
Astrid roept de Paradecommissie op korte termijn bijeen voor een eerste overleg. Tijdens het
volgend overleg (23/5) gaat een takenlijst rond.
• Aankoop uit schoolfondsreserve
De vier cultuurcoördinatoren hebben een plan gemaakt voor cultuureducatie. Dat plan wordt op
korte termijn intern gepresenteerd en daarna moet de haalbaarheid nog worden getoetst. De
aanschaf van muziekinstrumenten door OV past daar mooi in.
• Werving nieuwe OV-leden
Frédérique meldt dat ze na dit schooljaar stopt met de OV. We hebben vier nieuwe leden nodig,
twee voor BG en twee voor TL. De oproep in de nieuwsbrief heeft nog niet tot nieuwe aanmeldingen
geleid. We besluiten de oproep op beide locaties op te hangen. De oproep wordt ook specifiek bij de
instroomgroepen opgehangen. Fanny verzoekt iedereen om in zijn/haar netwerk rond te vragen of er
iemand interesse geeft.
6. Post/mededelingen
- School zoekt nog naar een nieuwe datum voor de sponsorloop. Mogelijk wordt dit september. De
OV raadt school aan om te communiceren over de besteding van de opbrengst van de
sponsorloop van de afgelopen jaren. Ouders stellen daar vragen over.
7. Mededelingen vanuit school
Geen bijzonderheden.
8. Rondvraag
Kjeld en Sebas melden zich af voor de volgende vergadering.
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Actielijst
Vergadering
4/4/2017

Wie
Yvette

4/4/2017

Sebas / John

4/4/2017

Fanny

4/4/2017

Esther de Jong

7/3/2017

Astrid

7/3/2017
24/01/2017

Annette
Allen + Jochem

24/01/2017

Jos en John

Wat
Wanneer/uiterlijk Status
Laten versturen van herinneringsbrief
Gereed
ouderbijdrage (door Paulien en
Sharon).
Appgroep vrijwilligers AVD aanmaken z.s.m.
+ uitnodiging informatieavond
woensdag 31/5.
Sturen aangepast overzicht
schoolfotograaf
Mail aan leerkrachten over allergieën z.s.m.
(tbv koningsspelen)
Definitieve afstemming kamp groep
6+8
Korte evaluatie carnaval met school
Evaluatiepunten kerstborrel
doorgeven aan Jochem. Jochem past
draaiboek aan.
Elektra Boomgaarden: BG +
Loopt,
trappenhuizen
offertes
zijn
binnen
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