Notulen OV vergadering 16/1/2018
Aanwezig:

Fanny, Yvette, Esther de Jong, Annette, Astrid, Rilana, , Patricia, Esther Schenkenberg,
Barry, Rajesh, Tanja

Afwezig:

Nanne-Marijn, Kjeld, Jochem, Astrid

Status:

Vastgesteld op 13/03/2018

1. Opening


Nanne-Marijn, Kjeld, Jochem, Astrid afwezig

2. Vaststelling vorige notulen + doornemen takenlijst notulen


Notulen ongewijzigd vastgesteld. Sanne zet op de site.

3. Financiën


81% van de ouderbijdrage is binnen. Verzoek gedaan aan school om deze
week nog een herinneringsbrief de deur uit te doen naar de ouders die nog
niet betaald hebben.

4. Terugblik activiteiten


Sinterklaas: nog geen evaluatie geweest. Dit snel oppakken. Algemeen: het
was erg gezellig. Dag zelf was geslaagd.
@Barry & Jochem graag de pakken zsm schoon terug 😉 naar Patricia.
@ Fanny, Dat wat vervangen moet worden (handschoenen met gaten,
pruiken), nu nog aanschaffen, i.v.m. de mogelijke korting.



Kerstborrel: Jochem is er niet bij. Terugkoppeling TL komt nog.
Terugkoppeling BG: was erg gezellig. Volgend jaar even kijken naar de
bestelling. Glühwein was helemaal op en kerststollen hadden we over.

5. Voortgang activiteiten


Besteding schoolfondsreserve: kisten voor muziekinstrumenten zijn er. Komt
binnenkort nieuwe cyclus van muzieklessen. Dan gaan ze zeker gebruikt
worden.



Carnaval: morgen afspraak op het Balkon met Karin Jansen. Draaiboek
nogmaals versturen door Esther. Vieren het op woensdag, dus kinderen
hebben eigen 10-uurtje bij zich. Geen limonade, alleen spekken. Nog even
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nadenken of we spekken ok vinden i.h.k.v. woensdag fruitdag. Meer aandacht
voor de verkiezing van prins Carnaval. Verder volgen draaiboek 2017.
@Esther de Jong koppelt deze week terug aan Fanny of spekken gekocht
kunnen worden.


Palmpasen, paasontbijt: kartrekker vanuit school nog even nakijken en
doorgeven aan OV. Kartrekkers van school aanschrijven over de paasstokken.
Checken of er voldoende zijn. Broodhanen tijdig bestellen. Rilana zal Mirjam
vragen of ze ook dit jaar weer als paashaas ‘smorgens op de TL tekeningen
wil uitdelen, indien Ja dan wil Imke dit op Balkon/Boomgaarden doen.
@Fanny: indien nodig kopen paashazenpak, Mirjam heeft ons oude



Koningsspelen: hoe gaan we dit insteken? School wil graag meedenken. OV
ontlasten in de hoeveelheid werk. OV heeft vorig jaar een koers uit gezet. De
koers van school en de koers van de OV lijken nu niet helemaal gelijk te
lopen. Esther en Yvette & Esther gaan morgen even samen zitten om af te
spreken wat de weg vooruit wordt.



Parade: afspraak maken voor de invulling hiervan.



Schoolreisje: Voorstel van school voor de parken. Offertes opgevraagd voor
de bussen. Praten over de mogelijkheid van een groter park voor groep 7.

6. Post / Mededelingen
Geen
7. Mededelingen vanuit school


Geen

8. Rondvraag


Stand van zaken aanpakken schoolpleinen. Vorige week overleg geweest.
Plannen gezien. Realisatie hiervan is nu te duur. Al wel starten met realisatie
verkeersplein. Imke gaat mee in de commissie voor de BG. Nog een oproep
doen naar ouders buiten de OV & eigen netwerk actief benaderen.

9. Sluiting vergadering om 22:08
Data OV vergaderingen 2017/2018, Locatie teamkamer Tuinlanden, 20.15 uur!
Dinsdag 16 januari
Dinsdag 13 maart
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Dinsdag 17 april
Dinsdag 29 mei
Dinsdag 3 juli
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