Notulen OV-vergadering 22 november 2016
Aanwezig:

Mirella, Angelique, Karin, Anje, Conny, Nicole, Miriam, Tamara

Afwezig:

Jolanda, Andra, Heidi

Aanwezig namens het team: Helma

Opening:
Mirella heet iedereen welkom op de vergadering.

Ingekomen stukken, mededelingen:
o Er is bekeken wat het kost om een nieuwe geluidsinstallatie aan te schaffen.
Voor een hele uitgebreide complete set komt dit op 3000 euro.
Deze wordt voor de kerst nog aangeschaft.
o De Algemene ledenvergadering is niet doorgegaan ivm te weinig aanmeldingen.
o 6 tot 10 maart 2017 is het de week van de mediawijsheid. Hier wordt op school ook
aandacht aan gegeven. Hiervoor zal op 7 maart ook een ouderavond worden
ingepland.
Werkgroepen:
o Schoolfotograaf:
De schoolfotograaf is inmiddels geweest. Er is feedback gekomen dat het jammer
gevonden wordt dat er weinig keuze is in verschillende houdingen. Ondertussen zijn
er nog andere opties bekeken om te kijken of we voor volgend jaar een andere keuze
kunnen maken. Bij foto Verreijt is een prijsopgave aangevraagd.
Via Helma zijn foto’s bekeken van Dzon Piek, maar daar wordt de achtergrond wat
druk van ervaren. Evt. zou er bij Vrouwenhof (Zegge) ook nog gekeken kunnen
worden wat daar de mogelijkheden zijn.
o Leerplein:
Het versieren van het leerplein is op woensdag 7 december vanaf 0830 uur.
Alle hulp is welkom, omdat het veel werk is.
o Sinterklaas:
Wordt er een groepskado gegeven?
Dit wordt binnen het team besproken.
Er wordt gevraagd om ervoor te zorgen dat er een keukentrapje klaar staat, zodat de
Sint wat gemakkelijker af kan stappen. Dit wordt geregeld.

o Kerst:
Er is overleg geweest met Helga en Jan over de invulling van de kerstviering. Het is de
bedoeling dat er ’s morgens workshops worden aangeboden in de klassen.
De leerkrachten bekijken wat ze aan willen bieden. Ws. worden er wel groepen
gemengd hierbij (groep 1,2, groep 3,4,5 en groep 6,7,8). ’s Middags zijn de kinderen
vrij en om 17.00 uur worden ze weer verwacht voor het gezamenlijke kerstdiner op
het leerplein. Vanaf 18.00 uur zal er een kerstmarkt op het schoolplein zijn, waarbij
de knutsels te koop aangeboden worden en er een loterij, grabbelton, hapje en een
drankje aanwezig is. Jan heeft voor een goede prijs 10 marktkramen kunnen regelen,
deze worden ’s morgens klaar gezet.
Het idee was om een levende kerststal op het plein te organiseren, misschien een
idee om het gordijntje hiervoor te vragen? Karin gaat hiervoor informeren.
Ook wordt het idee aangedragen om echte ezels hierbij weg te zetten, Karin vaagt dit
ook na. Voor de aankleding buiten zijn nog wel wat spullen nodig: denk hierbij aan
prikkabels, vuurkorven, etc. Wie kan ons hier bij helpen?
Voor het begeleiden van de workshops ’s morgens wordt de hulp gevraagd aan
ouders, zodat de mensen van de ov zich bezig kunnen houden met de inrichting van
het leerplein, buiten kerstmarkt, etc. Jan gaat hierover een mail sturen naar alle
ouders, zodat iedereen zich aan kan melden bij de klassenouder of leerkracht.
Er wordt vanuit de kleutergroepen ook hulp gevraagd om te assisteren bij het
kerstdiner en het opruimen van alles.
We zijn volop bezig met het zoeken van sponsoren voor de loterij, mochten er nog
mensen zijn die willen sponsoren, horen we het graag!
Cafe Stroop is benaderd voor het leveren van bestek, warmhoudbakken, gluhwein en
chocomel, warmhoudkannen en sapkannen.
De boodschappenlijst voor de AH is aangepast, Jolanda regelt dit verder.
Het totaal aantal kinderen is 175. We gaan voor de peuters / kleuters plastic bordjes
en bekers aanschaffen, zodat we dit meerdere jaren kunnen blijven gebruiken.
Het goede doel wordt
STICHTING DIER EN NOOD
Verder zal er een bedrag naar school gaan, voor de aanschaf van prullenbakken op
het schoolplein.
Verkoopprijzen van alle artikelen die verkocht worden, moeten nog nader bepaald
worden.

o Carnaval:
Er is onlangs overleg geweest met verschillende partijen.
o Verkeer:
De verlichtingsactie heeft onlangs plaats gevonden. Hiervoor hebben de kinderen
uitleg gekregen in de klas. Het idee is er om te kijken of er een fietssluis gerealiseerd
zou kunnen worden, omdat het vaak nog onveilig is rondom de school. Nicole gaat
hier verder mee aan de slag.
o Bloemenmarkt:
Begin Januari gaat Conny hier weer mee beginnen.
De bloemenmarkt zal gehouden worden op donderdag 13 April van 1800 – 2000 uur.

Rondvraag:
o Helma vraagt of er leden geïnteresseerd zijn om een opleiding / cursus te gaan
volgen om tutor te worden voor het programma bouw. Dit betekent dat je 4 keer per
week individueel met kinderen met het programma bouw aan de slag gaat.
Voor verdere info kun je bij Helma terecht.

