Notulen vergadering oudervereniging, 7 maart 2017, 19.30 uur.

1. Notulen vorige vergadering
M.b.t. TCR/Elbo:
bussen zijn nu geregeld bij TCR. Schoolreiscommissie kan dit verder
over twee jaar uitzoeken.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
Nu ligt er niets in het postvak.
3. Mededelingen team
Geen mededelingen i.v.m. afwezigheid van teamleden.
4. Lopende commissie en evaluaties
• Eerste Heilige Communie: De fotograaf is geregeld. Er is een brief uitgegaan naar de
ouders van groepen 1, 2 en 3 m.b.t. de opvolging van de ouder van de Pauluskerk. Dit is
vanuit de werkgroep opgepakt.
Benadrukt wordt dat de school het gebeuren omtrent de 1e HC regelt, niet de
oudervereniging.
• Nemo/Anne Frank: De groepen 7 en 8 gaan op 12 mei naar Nemo en naar het Anne
Frank huis. De kaarten voor het Anne Frank huis worden betaald door school, de toegang
voor NEMO en de bus worden betaald door de oudervereniging.
• Schoolreis: geen nieuwe aanvullingen. De datum van het schoolreisje is dinsdag 6 juni, op
de jaarkalender staat dit anders aangegeven.
• Pasen: Er komt dit jaar geen thema of goed doel. Wel een kerkviering. De kinderen
krijgen op school matzes en ranja en de paashaas wordt geregeld.
• Carnaval op school: De opgegeven aantallen kinderen klopten niet, gelukkig waren er wel
genoeg broodjes knakworst. De halal knakworsten worden weinig gegeten. Volgend jaar
bij de ouders (die aangeven hebben halal te eten) inventariseren of er wel belangstelling
voor is.
• Carnavalsoptocht: Er waren ong. 50 kinderen, lager aantal dan voorgaande jaren,
waarschijnlijk door vakantie. De stint was van te voren geregeld, maar kon niet gereden
worden. Mireille Smit heeft ter plekke gezorgd dat de muziekinstallatie als nog mee kon.
Door school is actief meegewerkt aan het knutselen in de klassen.
5. Lief en leed
De vader van een leerling is overleden. In zijn klas is een gedenkhoekje ingericht. De OR zorgt
voor een kaart namens de oudervereniging.
6. Rondvraag
De ouderhulplijst staat nog niet goed in Dropbox. Er staan bijv. ouders op die al niet meer
aan school verbonden zijn. Misschien komt dit door opgaven van hulpouders voor meerdere
jaren.
De versiercommissie heeft de regie over de raamschilderingen. Afgesproken is dat de
conciërge de tekeningen maakt en de hulpouders deze inkleuren. Dit zal 4x per jaar
gebeuren. De versiercommissie regelt de ouders.
Het koningsontbijt wordt besproken met de directeur.
Er zijn geen aanmeldingen binnengekomen voor de functie van penningmeester.

