Oudervereniging
Sterrenpad
Notulen vergadering oudervereniging
Aanwezig:
Ouders:

1 oktober 2018

Bianca van Wijlick, Peggy-Jane Bisschops, Ellis van Dijk,
Marieke Peeten, Marjan Peeters

Team:

Judit Schattefor

Afgemeld:

Kirsten Theelen, Ilona Woltering, Judit Gipmans

1. OPENING

Bianca heet iedereen welkom. Bianca deelt mee dat Judit Gipmans uit de OV gaat.

2. NOTULEN VERGADERING OUDERVERENIGING D.D. 14-06-2018

Er zijn geen op- of aanmerkingen.

3. AFSPRAKENLIJST

[2018-06]

Invulling geld OV-jubileum
Er was nog onduidelijkheid over de invulling. Boombox en smartgames zijn de
gekozen artikelen, alleen er is nog geen kostenopgave.

2018-09

Kostenopgave nieuwe geluidsinstallatie
zie punt 2018-06.

2018-10]

Verkeerslicht aanpassing Weselseweg/Schoolweg
Zijn er nog steeds mee bezig.

2018-11]

Winnie laat weten dat zij een ouder uit de klas moet vragen voor
begeleiding schoolreisje [2018-11] is afgehandeld.
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2018-12]

Bijdrage 'van Harte' voor meedoen met activiteiten Sterrenpad (Sinterklaas)
Er word navraag gedaan bij van Harte. Ze maken ook gebruik van koffie etc.,
er word nagevraagd of de kosten tegemoet gekomen gaat worden.

2018-13]

Koelingssysteem/airco ontwikkelingen?
Judit verwacht niet dat er hier iets aan gedaan wordt. Blijft toch een
kostenplaatje en er hangen nog niet zo lang de luchtsysteem filtering.

2018-14]

Continue rooster - ontwikkelingen?
Is in volle gang. Maartje en Kim zijn aan het oriënteren binnen Fortior wat
er nu veel gebruikt worden. Er zijn 5 modellen aan roosters, maar willen
keuze maken uit 2 modellen.

2018-15]

Afspraak maken voor overdracht secretariaat
[2018-15] afgehandeld.

2018-16]

KVK gegevens wijzigen Secretariaat
[2018-16] afgehandeld.

4. MEDEDELINGEN/ INGEKOMEN EN UITGEGANE STUKKEN

Ingekomen stukken:


Updates 'ouders en onderwijs ► doorgemaild aan OV leden.

Uitgegane stukken:


Notulen van de oudervereniging 14-06-2018

5. WERKGROEPEN:

Verkeersouders
1 oktober is er vergadering erover geweest. Vanuit de gemeente is "Veilig Schoolomgeving"
aangeboden, en het aanbod wordt nu bekeken. Er moet een voorstel gegeven waar de
hekjes/paaltjes met handjes geplaatst zouden kunnen worden.
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6. ACTIVITEITEN TOT NU TOE; HOE VERLOPEN?
Schoolreisje ( 3 juli en 11 september 2018)
3 juli: Schoolreisje is heel goed verlopen en de leerlingen hebben het heel erg naar hun zin gehad.
11 september: extra schoolreisje vanwege het jubileum. Het was eerst de bedoeling om naar
"Irrland" te gaan, maar is gewijzigd naar Klein Zwitserland voor onderbouw groep 1 t/m 5.
Bovenbouw groep 6 t/m 8 zijn met de fiets naar "Taurus" gegaan. Dit was opgesplitst omdat
vanwege de kosten. Ook vanwege de paspoorten en het vervoer.
Afsluiting + start schooljaar 2017-2018
Het was voor Ellis een beetje hectisch gegaan, omdat ze niet wist wat de bedoeling was wat er
gedaan moest worden. Bianca en Peggy-Jane hebben haar uitgeholpen. De kinderen hebben zich
erg vermaakt, lekker ijs gegeten ;-)
7. KOMENDE ACTIVITEITEN
Kinderboekenweek+ Verjaardag leerkrachten
Vanuit de OV een cadeautje geregeld, een vriendschapsarmbandje vanwege het thema
"vriendschap". Vanuit school een extraatje erop, namelijk twee lollies. Leerkrachten geven dit dan
aan de leerlingen. De hele ochtend waren er in elk lokaal leuke activiteiten te doen, dit was dan met
een kaartje af te vinken wat diegene gedaan had.
Sintermerte
Hiervoor moeten wafels worden gehaald.
Sinterklaasviering
Wordt besproken.
Kerstviering
Wordt besproken.
Centrale aanmelding
Wordt besproken.
8. JUBILEUMFEEST
Volgende feest is het slaapfeest en in de volgende vergadering bespreken we wie wat gaat
doen.
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9. MEDEDELINGEN TEAM
Bianca stelt voor om vanaf nu elke vergadering om 19:30 uur te beginnen. Iedereen is accoord.
De activiteiten van Judit dient overgenomen te worden van de jubileumgroep. Bianca stuurt een
appje wie waarin wilt invullen.
10. RONDVRAAG EN SLUITING
Geen vragen.
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DATUM VOLGENDE VERGADERING:

15 JANUARI 2019
19:30 UUR – STERRENPAD

AFSPRAKENLIJST
NR.

OMSCHRIJVING

WIE

2018-06

Invulling geld OV - jubileum

team

2018-09

Kostenopgave nieuwe geluidsinstallatie

Team/Bianca

2018-10

Verkeerslicht aanpassing Weselseweg/Schoolweg

Kirsten

2018-12

team

2018-13

Bijdrage Van Harte voor meedoen met activiteiten Sterrenpad
(Sinterklaas).
Koelingssysteem/ airco ontwikkelingen?

2018-14

Continue rooster – ontwikkelingen?

team

2018-17

Bespreken over slaapfeest op school

Team/OV

2018-18

Activiteiten van Judit voor jubileumgroep ter overname

Bianca

team

Notulist: Ellis van Dijk
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