Bijeenkomst : OV de Elsenhof
Datum

: 23-01-2018

Aanwezig
Verhinderd

: Kees, Michael. Iris, Jessica, Antje, Lennie, Hennie, Natasja, Henny, Marleen en
Susan
: Tamara, Daniella, Ingeborg, Mascha, Renate

Afwezig

:

1. Opening
De voorzitter heet iedereen welkom.
2. Notulen vorige vergadering
Notulen. Vragen?
- Kan de ouderbijdrage eerder? Ja, dit kan. Streven is begin van het schooljaar/oktober.
Er zal een klasbord bericht verstuurd worden als de brief mee gegeven wordt.
- Doen we aan de koningsspelen mee? Koningsspelen valt net voor de mei vakantie en is al
een drukke periode (cito-toets). De werkgroep van sport- en speldag gaat kijken wat
haalbaar is om sportdagen te combineren en/of te verschuiven.
3. Openstaande acties van vorige notulen:
4. Werkgroepen:
A) Evaluatie activiteit:
- Sinterklaas:
Heel goed gegaan. Kindjes door het raam vonden de kinderen heel leuk. Verhaallijn liep
lekker, geen hectiek en het roetvegen vonden de kinderen ook heel leuk.
- Kerst:
De viering op school was erg geslaagd, veel leuke reacties. Lampionnenoptocht was een
succes.
De leerkrachten hebben het als erg prettig ervaren dat er eerst werd gegeten.
Puntje van de commissie zelf: Wel erg druk nu alle ouders tegelijk op het schoolplein aan

kwamen, volgend jaar ruimer verlichten op het schoolplein.
Er waren dit jaar geen bedankjes, heeft ook niemand gemist, kan afgeschaft worden.
-

Kerstspel in de kerk:
Heel leuk. 1x geoefend en was voldoende. Kindjes zelf vonden het net zo bijzonder als
het kerst-toneelspel.
Eigen gedichten kwamen mooi over.

B) Voortgang werkgroepen:
-

Carnaval:
De groep is al erg ver en het programma is rond. Het klasbord bericht voor hulpouders
komt er aan.
Er is nog geen contact geweest met de erperlrooiers over de begeleiding van de gangmakers. Er is 2 jaar geleden een afspraak gemaakt dat er op tijd overleg zou zijn met de
erpelrooiers hierover.
Wie zijn hier verantwoordelijk voor? Eventueel ouders van groep 8 die de gangmakers
kunnen begeleiden.
Dit jaar is het nog de vraag of er wel gangmakers zijn ivm ziekte. Jessica zal de begeleiding dit jaar op zich nemen.
Volgend jaar al op tijd een bericht of brief naar de ouders waarin uitgelegd wordt dat de
verkiezing van de jeugdraad via de erpelrooiers gaat en niet via school.
Dit punt moet sowieso al op de agenda van Oktober 2018 om miscommunicatie met ouders
en de erpelrooiers te voorkomen.
Er zijn geen ouders van de OV die tijd hebben om te helpen bij de knutselmiddagen. Marleen is er met eigen kinderen om te knutselen en zal wat drinken en snoepjes uitdelen.

-

Pasen:
De groep is 1x samen gekomen. Omdat er een nieuwe invulling komt voor de paasviering,
zullen eerst de kaders duidelijk moeten zijn. Hiervoor zal de groep samenkomen met
Henny en Iris. Het idee is een Vossenjacht in de middag.

-

Schoolreis:
Volgende week is de eerste vergadering. Er zijn al wat ideeen. Volgende vergadering zal
er meer informatie zijn hierover.

-

Jantje beton:
Ieder kind zal 1 boekje krijgen, ook bij meerdere kinderen in 1 gezin. Zij mogen wel gezamenlijk 1 boekje vullen.
De betaling zal via automatische incasso gaan zodat kinderen niet met contant geld hoeven lopen over straat en op school.
doel van uitgave: Schoolplein uitbreiden

C) Opstarten van werkgroepen

5. Mededelingen vanuit secretaris + ingekomen post
Er is een kinderbingo geweest bij Bas welke georganiseerd werd door de erpelrooier. Hierbij

waren bijna geen kinderen van de jeugdraad aanwezig. Dit was erg jammer omdat er een
mooie cheque uitgereikt werd met een bedrag van 2000 euro voor nieuwe capes van de jeugdraad.
6. Mededelingen vanuit de penningmeester
Overzicht van de begroting is rond gegaan en besproken. Kan zo nodig nog gemaild worden.
Het deel ‘bibliotheek’ gaat onder het kopje ‘educatie/cultureel’ vallen.
7. MT, MR en Communicatie werkgroep
Hennie: Wet van privacy gaat in mei in werking. Dit heeft heel wat gevolgen mbt foto’s op de
site, in brieven enz.
De kleutergroep loopt goed vol. Ook al veel aanmeldingen voor volgend schooljaar.
Juffrouw Irene gaat langzaam opbouwend weer terug komen.
Er heerst een fijne sfeer op school. Groot en klein speelt leuk samen.
Rots- en watertrainingen zijn heel fijn.
Communicatie werkgroep:
De werkgroep komt vrijdag bijeen. Het loopt lekker, maar blijft ook moeilijk. De groep komt
nu 2x per jaar samen, maar 1x per jaar is misschien ook voldoende.

8. Rondvraag
- Natasja en Antje: Er zou een mededeling zijn geweest in groep 5/6 dat er alleen nog of
fruit of drinken mee genomen mag worden. Is dit ook zo? Want we zijn van mening dat
kinderen beide nodig hebben.
Hennie weet van niks, gaat er achter aan en er zal een bericht hierover via klasbord komen.
- Antje voor Mascha: Kan de notulen eerder gepubliceerd worden? Dit ivm de acties.
- Antje: Wat doen we met de juffen verjaardagen? Wel of niet? En aan het einde van het
jaar? De zomeravond is namelijk maar eens in de 2 jaar.
Juffendag zal vanaf nu alleen nog tijdens de zomeravond 1x in de 2 jaar gevierd worden.
- Antje: Is het luizenpluisprotocol voor alle (nieuwe) luizenpluismoeders duidelijk op dagen
dat juf Iris er niet is? Er moeten duidelijke afspraken gemaakt worden. Meteen een bericht via klasbord naar alle ouders van de groep en ouders van luizenkinderen moeten
meteen gebeld worden.
- Hennie: We zijn gestart met 1-2-3 zing. Een groot succes.
Muziekcoach Anne komt 7 maandagmiddagen muzieklessen begeleiden voor alle kinderen.
Er komt een basisklas muziek.
- Michael: Hoe zit het met het spaargeld voor instrumenten? Hennie: Er zijn veel nieuwe
muziekinstrumenten aangeschaft. Nu eerst even afwachten of er wel uitbreiding nodig is.
Mocht er nog wat nodig zijn, dan hoort de werkgroep dit.

Hennie van Groezen heeft een mooie presentatie over het integrale kindcentrum. Dit gaat
over de ontwikkeling van het kind en het onderwijs. Een mooi en duidelijk verschil van toen,
nu en wat de toekomst zal brengen met het ontstaan van de digitale wereld.
9. Sluiting
De voorzitter bedankt alle aanwezigen, wenst iedereen een prettige avond en sluit de
vergadering.

