Bijeenkomst : OV de Elsenhof (extra vergadering i.v.m. sinterklaas en kerst)
Datum

: 30-10-2017

Aanwezig

: Kees, Renate, Henny v. O., Natasja, Lennie, Marleen, Iris

Verhinderd

: Michael, Jessica, Antje, Mascha, Tamara, Danielle, Ingeborg

Afwezig

:

1. Opening:
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Sinterklaas:
Werkgroep Sinterklaas is opgestart.
De verhaallijn is opgesteld en loopt met Sinterklaasjournaal mee.
Mascha heeft een mail naar het Sinterklaascomité gestuurd.
Daaruit is een fijn gesprek ontstaan.
De pieten blijven zwart, dit in verband met het herkennen van de pieten (VCW, handbal etc.)
Er zal aan de ouders doorgegeven worden dat de kinderen pas om 8.20 op school kunnen komen.
Kerst:
Er wordt een nieuwe werkgroep opgestart voor de opvulling van het kerstspel
Het project thema dit jaar is: feest van geven.
Hans Joosen verzorgt het evangelie.
Werkgroep gaat aan de leerkrachten doorgeven wat er van hun verwacht wordt.
Bijvoorbeeld een liedje, gedichtje etc.
Er wordt voorgesteld om een liedje op te nemen en dan in de kerk af te spelen, maar dit is
geen goed idee. Dit in verband met de achtergrondgeluiden in school.

Er wordt nog geïnformeerd naar de geluidsinstallatie in de kerk.
Als invulling van kerstavond op school kan het 123 lied zijn samen met het JOW
(Jeugd Orkest Wagenberg)
De kleutertjes zouden het kling klokje kling kunnen uitvoeren met muziekinstrumentjes.
Carnaval:
Jeugdraadverkiezing komt er ook snel weer aan.
Heidi vraagt of de brief aan de kinderen aangepast kan worden.
Het volgende zou in de brief toegevoegd mogen worden:
Kinderen die zich aanmelden voor prins, miss, adjudant en nar moeten een presentatie geven,
iedereen moet alle dagen met carnaval aanwezig zijn en de beslissing van de rolverdel ing
wordt genomen door de Erpelrooiers en niet door Heidi.
Renate stuurt een mailtje naar Andrea van de Erpelrooiers.
3. Sluiting
De voorzitter bedankt alle aanwezigen, wenst iedereen een prettige avond en sluit de
vergadering.

