Bijeenkomst : OV de Elsenhof
Datum

: 15-05-2018

Aanwezig

: Kees, Antje, Lennie, Marleen, Susan, Mascha, Iris, Natasja, Danielle, Tamara,
Renate

Verhinderd

: Michael, Jessica, Henny v. O.

Afwezig

:

1. Opening
De voorzitter heet iedereen welkom.
2. Notulen vorige vergadering
Notulen zijn goedgekeurd.
3. Openstaande acties van vorige notulen:
Voor de duidelijkheid graag een bericht via klasbord naar alle klassen betreffende het
meenemen van drinken en fruit naar school. Beide mag.
In de klas zijn bekertjes aanwezig, zodat de kinderen altijd water kunnen drinken.
Luizenprotocol zit nog niet in de map.
Wat te doen als het ineens uitbreekt en Iris is er niet.
Volgens Iris zit het protocol in de map. Het zijn 3 brieven.
Mascha heeft aan Nancy Stangenberg gevraagd of ze bij de OV wilt komen en ze zei ja.
Punt lijstje schoolreis kan uit de actielijst.
4. Werkgroepen:
A) Evaluatie activiteit:
Pasen
Marleen: er zijn positieve reacties gekomen over de vossenjacht.
Groep 8 heeft zelf alles bedacht, verzorgd en ingedeeld.

Voor de hogere groepen kunnen we het misschien moeilijker maken, bijvoorbeeld door
meer vossen inzetten. Dan duurt het iets langer. Of bijvoorbeeld een thema aan de
vossenjacht koppelen.
Groep 1-2 hebben eitjes gezocht.
B) Voortgang werkgroepen:
Schoolreis:
Antje: Jammer dat er van de OV meerdere afmeldingen zijn gekomen om mee te gaan op
schoolreis.
Fruit wordt gesponsord door Johan en Carolien. Zij gaan mee met groep 1.
Leerkrachten zijn ook op de hoogte.
Leerkracht weet dat er foto´s gemaakt moeten worden. Dat doen ze zelf of schakelen
een hulpouder in.
Let op met verspreiden van foto´s: wet privacy gaat 25 mei in.
Sport- en speldag:
Natasja regelt sport-en speldag. Ingeborg zit niet meer in de werkgroep. Danielle en
Engelien helpen Natasja en vrijdag wordt de werkgroep opgestart.
Jantje Beton:
Project loopt.
C) Opstarten van werkgroepen
Hoe gaan we de laatste vergadering invullen?
We kunnen de laatste vergadering brainstormen, hoewel de data van de activiteiten
vastliggen voor het volgende schooljaar i.v.m. de kalender.
Volgend jaar 1 na laatste vergadering brainstormen.
Is het mogelijk om de Koningsspelen en sport- en speldag samen te voegen?
Volgend jaar zijn de Koningsspelen op 12 april.
Antje: Ook leuk voor groep 5 t/m 8. Als het rooster technisch mogelijk is.
Iris gaat dit navragen.
Kerst staat al op de kalender.
Kerstviering gaat wel door, maar er is geen kerstspel.
Volgende vergadering brainstormen over indelen kerst / sport- en speldag/Koningsspelen.
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
- Jetske Dudok is aftredend. Valentijn Peters gaat volgend jaar de MR e n de GMR doen.
- Het werkrooster is aangepast. Schooltijden veranderen en worden: 8.30 tot 12.10 en
van 13.15 tot 15.30.
(extra studiedag, etc.)
Natasja: eigenlijk zou er eerst een ouderenquête rond moeten gaan voor dit beslist

wordt.
Mascha± raar dat we niet eerder geïnformeerd zijn.
Mascha heeft het even opgezocht en alle ouders moeten hun mening kunnen geven
Antje: MR heeft op schoolplein gepolst wat ouders er van vinden.
Voor ouders buiten Wagenberg wordt het moeilijk i.v.m. reistijd.
Iris neemt dit mee in het gesprek met Hennie v. G.
In de zomervakantie komt er nieuwe bedrading en airschool, kinderen krijgen eigen account.
Communicatiewerkgroep:
Lennie: De werkgroep komt 1 keer in de zoveel tijd bij elkaar en het betreft de website.
Antje: eigenlijk hoort hier alles besproken te worden wat betreft communicatie, zoals de
schooltijden.
Volgend jaar gaan we hier een andere invulling aan geven.
8. Rondvraag
- Susan’s vriend zit bij de vrijwillige brandweer en komt donderdag met een
brandweerwagen op school voor uitleg.
-

Antje: spaarvarken is geleegd.
Op de laatste schooldag krijgen de kinderen een ijsje.
Stukje in nieuwsbrief schrijven met de mededeling wat er met het geld van het
spaarvarken is gedaan en wie het gesponsord heeft.

-

Het verkeersplein wat we gekocht hebben van het geld van Jantje Beton moet nog
geplakt worden. Op 1 juni en 15 juni is iedereen welkom om te helpen.
Graag doorgeven aan Antje als je komt helpen.
Jaarvergadering: wat gaan we met het geld doen?
Gaat school door met het muziekproject?
Wanneer de kaders bekend zijn kunnen we hierover brainstormen.

-

Data OV vergadering volgend schooljaar:
maandag 8 oktober 2018 (jaarvergadering)
donderdag 22 november 2018
dinsdag 15 januari 2019
donderdag 14 maart 2019
donderdag 16 mei 2019
woensdag 26 juni 2019
Laatste vergadering is 27 juni. Danielle en Mascha zorgen voor een hapje en een drankje.

9. Sluiting
De voorzitter bedankt alle aanwezigen, wenst iedereen een prettige avond en sluit de
vergadering.
ACTIE:
Protocol in map luizen pluizen.

