
 
 

 

 
 

 
 

Bijeenkomst : OV de Elsenhof 

 

Datum : 08-03-2018 

 

Aanwezig :  Kees, Michael, Jessica, Antje, Lennie, Henny v. O., Marleen, Susan, Mascha, 

Ingeborg, Renate 

 

Verhinderd : Tamara, Daniella  

 

Afwezig :  

 

 

 

 

 

 

 
1. Opening 

De voorzitter heet iedereen welkom. 

 

2. Notulen vorige vergadering 

Misverstand met het doorsturen van de notulen. Exuses hiervoor. 

Notulen zijn goedgekeurd met dank aan Susan voor het waarnemen. 

Henny van O. vraagt of de datum van Jantje Beton al bekend is. Michael weet dat het in mei 

is , maar weet de exacte datum niet uit zijn hoofd. 
 

3. Openstaande acties van vorige notulen: 

Punten bij de rondvraag zijn nog niet afgewerkt. 

Over de mededeling van het fruit/drinken is bij de leerkrachten van groep 5-6 niets bekend. 

Ingrid zegt dat ze niet fruit en drinken mee moeten nemen, dat wordt teveel in de pauze. 

Graag via klasbord een bericht sturen. 

 

Luizen pluizen, er is nog geen protocol voor het luizenpluizen. Dit wordt een actiepunt. 

 

4. Werkgroepen: 

A) Evaluatie activiteit: 

  Carnaval 

  Was heel gezellig. 

  Prima geregeld, duidelijk naar de onderbouw. 

  In oktober/november wordt er een informatiebrief naar de ouders gestuurd, waarin 

  staat wat er verwacht wordt van de kinderen in de Raad en de gangmakers. 



 
 

 

  Dat was dit jaar niet duidelijk. 

  De raad heeft het prima naar zijn zin gehad. 

  Jammer dat sommige ouders carnaval verpest hebben. 

  Voor volgend jaar moeten we kijken wat het comité gaat doen en dan kunnen we een 

  protocol opstellen. In september/oktober aan de slag. 

 

  Op vrijdagochtend zijn de ouders van groep 8 niet uitgenodigd. Toch was er een ouder 

  aanwezig. 

  Oplossing voor volgend jaar: ouder erop aanspreken en als ouder wilt blijven helpen,  

  dan ouder indelen bij de kleuters. 

 
B) Voortgang werkgroepen: 

Pasen 

Marleen: we houden een vossenjacht. 

Groep 8 wordt in duo’s ingedeeld en zullen als “vos” in het dorp rondlopen. 

Ouders begeleiden de groepen die de vossen opspeuren. 

Er zijn adressen waar de kinderen eventueel kunnen plassen. 

Als de vos gevonden is, moeten ze een opdracht uitvoeren en dan krijgen ze een letter. 

Op school mogen ze puzzelen en als beloning krijgen ze een chocolade paasei. 

Als het weer een beetje slecht is gaat het gewoon door. 

Ook staat er een post met drinken. 

Groep 8 mag hun mobieltje meenemen, ingeval van nood kunnen ze bellen. 

 
C) Opstarten van werkgroepen 

  Schoolreis 

  Groep 1 gaat met de Biesboschboot naar het kriebelbeestjespad. 

  Groep 2-3 gaat naar Plaswijckpark park en nemen zelf de lunch mee. 

  Ze krijgen een excursie met een boswachter naar het kabouter pad. 

  Groep 4-5 gaat naar Tiengemeenten. Daar zijn een speeltuin en een natuurwand. 

  Er worden marsmallows geroosterd. 

  Groep 6 gaat naar de Efteling 

  Groep 7 naar Wipe Out 

  Misschien hebben we een sponsor voor fruit. 

 

  Sport- en spel 

  Er is gevraagd om ook aan de Koningsspelen mee te doen en sport- en speldag, maar dat is 

  te kort op elkaar. Eventueel sport- en speldag verschuiven. 

  Misschien volgend jaar, maar dan op tijd beginnen met overleg. 

 

  Jantje Beton 

  De boekjes zijn besteld, posters volgen nog. Jantje Beton is dit jaar tussen 16 en 30 

  mei. 

 

  Groep 5 t/m 8 zijn donderdag voor carnaval gaan schaatsen. Er was geld over en er is  

  gevraagd of het geld besteed kan worden aan EHBO boekjes. 

  OV bekostigd de schaatsmiddag. 

  EHBO boekjes zijn lesmateriaal, dus voor school. 

  



 
 

 

5. Mededelingen vanuit secretaris + ingekomen post 

Er zijn geen mededelingen. 

 

6. Mededelingen vanuit de penningmeester 

Er zijn geen mededelingen. 
 

7. MT, MR en Communicatie werkgroep 

- Er is doorgegeven dat Anne muziekles gaat geven. Ze gaat een proefles met 

  blaasinstrumenten en drumstel geven aan groep 4 t/m 8. 

  Evaluatie moet nog komen. 

  De muziekles zal 7 x op maandag worden gegeven en op 16 juni zal er een optreden zijn 

  met het JOW (Jeugd Orkest Wagenberg). 

  Scholen moeten kunnen aangeven welke kinderen we hulp kunnen bieden, bijv.: autisme. 

- Vakantierooster is goed. 

-  Werkgroep communicatie: 2x per jaar een vergadering. Wanneer er geen bijzonderheden 

  zijn is er geen vergadering. 

- Op vrijdag 13 april wordt er weer gestaakt en zijn de kinderen vrij. 

  Het wordt steeds moeilijker om een vervanger te krijgen bij ziekte. 

  Vandaag moesten ook weer alle zeilen bijgezet worden in verband met een ziek juf. 

 
8. Rondvraag 

- Antje: op TV hebben ze het over de vrijwillige ouderbijdrage gehad. 

Gaan we hier op in? Nee, ouders gaan zich afvragen waarom ze moeten betalen. 

Op dit moment worden nog geen stappen ondernomen. 

- Ingeborg deelt mede dat dit jaar het laatste jaar is bij de OV. 

Ze is actief bezig met vluchtelingenwerk en heeft het te druk. Ze wilt wel graag blijven 

helpen op school. 

- Nancy vragen op ze in de plaats van Ingeborg wilt komen. 

- Henny van O.: Lieke neemt een paar ouders mee naar het museum. Michael heeft een 

streepje voor. 

- Schoolreisgroep deelt de ouders in voor de schoolreisjes. Ze gaan een voorstellijstje ma-

ken. 

 
9. Sluiting 

De voorzitter bedankt alle aanwezigen, wenst iedereen een prettige avond en sluit de  

vergadering. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ACTIE: 

 

Protocol in map luizen pluizen. 

Nancy Stangenberg vragen voor OV. 

Voorstellijstje maken voor schoolreisjes. 

 


