Notulen OV- vergadering 18-01-2017
Aanwezig: Mirella, Andra, Conny, Nicole, Tamara, Anje
Afwezig:
Jolanda, Heidi Angelique, Karin, Mirjam
Aanwezig namens het team: Jan
Opening:
Mirella heet iedereen welkom op de vergadering.
Ingekomen stukken, mededelingen:
 School heeft samen met de OV een geluidsinstallatie aangeschaft.
Toneelvereniging Het Gordijntje wou niet mee betalen, omdat zij zonder
geluidsinstallatie werken. Zij schaffen voor zichzelf een gordijn aan.
 Schoolfotograaf: Voor volgend schooljaar komt Vrouwenhof21 uit Huijbergen de
schoolfoto’s maken. De volgende vergadering worden voorbeeldfoto’s.
meegebracht.
 ’t Toverbosch heeft n.a.v. de positieve ervaring met Kerst aangegeven dat ze aan
meer activiteiten van school deel willen nemen, zoals de schoolfotograaf, kerst,
e.d. Voor alsnog willen ze carnaval, koningsdag en pasen zelf vieren. Als ze
meedoen met de activiteit wil Jorinde ook graag helpen bij de organisatie e.d.
Evaluatie Kerst:
Evaluatiepunten vanuit school:
- stoel /plekje voor de leerkracht bij het kerstdiner, ik heb zelf een kruk gepakt, was
geen rekening mee gehouden
-microfoon tijdens het eten om de groep toe te spreken, hoe we het gaan doen
-meer een vraag vond het Toverbosch het ook leuk ,het zijn baby's??
teveel indrukken, misschien
-verbeterpunt voor mezelf de materialen, in dit geval glasverf beter uitproberen
- het licht voor buiten vind ik ook een verbeterpunt
- uitdelen eten bij de groepen 1/2
- extra verlichting buiten zodat je de prijzen goed kunt zien.
- chocomel tijdig warm maken.
- afspreken wanneer AH zijn spullen ophaalt.
* goede organisatie, was leuk!
* eten groep 1/2 vond ik niet ideaal, zou ik graag anders zien. Mogelijk buffet op
tafel?
Workshops in de ochtend waren top, leuk om zo groepsdoorbrekend te werken.
Kerstdiner was echt super, goed georganiseerd en liep prima.
Kerstmarkt verliep naar mijn idee ook zonder problemen, leuke en betrokken groep
van de oudercommissie.

Enige puntje: ik zou de donderdag gewoon de hele dag naar school gaan. 's Middags
de oudercommissie alvast het een en ander laten klaarzetten en zelf met de kinderen
ook, zodat je vrijdag allemaal vrij bent. (ideetje)
Vanuit de OV waren er geen aanvullende punten.
Carnaval:
Er zijn al meerdere overleg momenten geweest met Stg. Carnaval. Michael Koevoets
wil 01-02 het leerplein al op gaan leuken met evt. koppen van een carnavals wagen.
Wij gaan 20-02 versieren in de middag.
Planning van de carnavalsviering is: Optocht  Onthullen Smoorfreter  Terug naar
school: drinken/ chips  Spelletje(s). Michael had blijkbaar een leuk idee voor een
alternatieve stoelendans. De middag is beperkt qua tijd, dus de vraag is hoeveel
spelletjes er gespeeld kunnen worden.
20-01 is er opnieuw overleg met Michael. Daarna volgt meer informatie.
De techniek middagen om wagentjes e.d. te gaan maken voor de optocht zijn
gepland voor 02-02 en 03-02. Diverse klassenouders hebben al oproepen gedaan
voor hulp en materialen. Belangrijk is dat docenten en kinderen weten wat ze willen
gaan maken, zodat gericht spullen gevraagd kunnen worden.
Er is tijdens de vergadering gesproken over samenwerking tussen de hogere en
lagere groepen om samen iets te maken. Vraag is in hoeverre dit haalbaar is.
Hierover wordt 20-01 verder gesproken.
Kinderen die met vriendjes al een wagentje maken voor de grote optocht mogen
deze ook tijdens de kinderoptocht rijden. Zij lopen dan met hun eigen wagentje mee.
Er volgt GEEN prijsuitreiking!
Verkeer:
16-03 komt de verkeerskar. Hiervoor zijn dan hulpouders gewenst.
10-04 is het praktijk fietsexamen. Ook hiervoor zullen tegen die tijd hulpouders
gewenst worden.
Sportdag:
Gaat dit jaar plaatsvinden bij DEVO. Vanuit het team ondersteunen Mariska, Erin en
Antoinette. Jan gaat opnemen met Michael Koevoets om verdere afspraken te
maken. Planning is de woensdagochtend voor de Koningsdag.
Bloemenmarkt:
Bestellingen komen binnen. Ook via het papiertje bij het Contact. Volgend jaar
nemen we de bloemist in B’hoofd mee om te kijken of zij iets kunnen betekenen met
bijv. kamerplanten of snijbloemen.
Schoolreis:
Voorstel is de Efteling en Jan is ook voor. Op 1 voorwaarde: hij is niet de hele dag
een vaste post in het park!
Er was niets voor de rondvraag.

