Oudervereniging
Sterrenpad
Notulen vergadering oudervereniging
Aanwezig:
Ouders:

15 januari 2019

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

Team:

Maartje in 't Zandt

Afgemeld:

Ilona Woltering

1. OPENING
Bianca heet iedereen welkom.
2. NOTULEN VERGADERING OUDERVERENIGING D.D. 1-10-2018
Er zijn geen op- of aanmerkingen.
3. AFSPRAKENLIJST
[2018-06]

Invulling geld OV-jubileum
De artikelen moeten nog besteld worden, dan weten we de prijsopgave.

2018-09

Kostenopgave nieuwe geluidsinstallatie
Zie punt 2018-06.

2018-10]

Verkeerslicht aanpassing Weselseweg/Schoolweg
Kirsten heeft contact gezocht. Het is nu opgelost, als er op de knop van de
fietsers wordt gedrukt, dan krijgt het meteen voorrang op het verkeer.
[2018-11] is afgehandeld.

2018-12]

Bijdrage 'van Harte' voor meedoen met activiteiten Sterrenpad (Sinterklaas)
Nog geen duidelijkheid, word vervolgd.

2018-13]

Koelingssysteem/airco ontwikkelingen?
Dit punt halen we van de afsprakenlijst af. Voorlopig zal hier weinig aan
veranderen.
[2018-13] is afgehandeld.
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2018-14]

Continu rooster - ontwikkelingen?
Het onderzoek heeft plaatsgevonden, door middels van email naar de
ouders/verzorgers. Hieruit is gebleken dat er weinig interesse is naar het
continurooster. De gevraagde percentage voor verdere onderzoek is niet
gehaald. Dit was verrassend, maar hierbij is het onderzoek klaar.

[2018-17]

Bespreken slaapfeest school
Op 18 januari 2019 heeft de werkgroep hier vergadering over. Word vervolgd.

[2018-18]

Activiteiten van Judit voor jubileumgroep overname
Nu Judit Gipmans uit de OV is, moet er bekeken worden wie de activiteiten
overneemt in het jubileumjaar werkgroep. Bianca stuurt een appje naar alle
OV-leden, daarin splitsen we de taken.

4. MEDEDELINGEN/ INGEKOMEN EN UITGEGANE STUKKEN
Ingekomen stukken:


Updates 'ouders en onderwijs ► doorgemaild aan OV leden.

Uitgegane stukken:


Notulen van de oudervereniging 1-10-2018

5. WERKGROEPEN:
Verkeersouders
Vanuit de gemeente is “Veilig Schoolomgeving” aangeboden. Aanvraag hiervoor is nu ingediend. Nu
even afwachten over verder bericht hierover.
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6. ACTIVITEITEN TOT NU TOE; HOE VERLOPEN?
Kinderboekenweek+ Verjaardag leerkrachten
Vanuit de OV is er een cadeautje geregeld, een vriendschapsarmbandje vanwege het thema
"vriendschap", dit verpakt in een zakje en lollies, de lollies is vanuit school een extraatje. De
leerkrachten hebben dit aan de leerlingen gegeven.
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.
Voor de “cadeaus” van de leerkrachten was iedereen vrij een eigen bijdrage doen van maximaal
€2,50. De opbrengst gaat naar het jubileumjaar.
Sintermerte
Is allemaal goed verlopen. Bianca en Marieke hebben voor de wafels gezorgd.
Sinterklaasviering
De sinterklaasviering was goed verlopen. De cadeautjes en snoepjes zijn bij de leerlingen in goede
smaak gevallen.
Kerstviering
De kerstviering was erg goed verlopen en gezellig geweest! In elke klas kon er een menu
samengesteld worden, diegene die iets lekkers wou maken, kon het opschrijven op de menukaart in
de vorm van een kerstboom in de beneden hal. Er was genoeg lekkers gemaakt en veel hulp
gekregen van hulpouders.
7. KOMENDE ACTIVITEITEN
Centrale aanmelding
Carnavalsviering
Slaapfeest/jubileumfeest
(18 januari 2019 is er vergadering van de werkgroep)
8. JUBILEUMFEEST
Word vervolgd.

NOTULEN 15 JANUARI 2019

OUDERVERENIGING STERRENPAD

3

Oudervereniging
Sterrenpad
9. MEDEDELINGEN TEAM
Maartje deelt mee dat onze nieuwe directeur, Boris Seuren, vanaf nu t/m 28 februari 2019 een dag
aanwezig zal zijn op school, vanaf 1 maart 2019 twee dagen. Welke dagen is nog niet bekend.
Omdat juf Renee in november bevallen is van zoontje Mees, regelt Ellis een cadeautje vanuit de OV.
Ilona heeft aan Ellis gevraagd om de jaarstukken van vorig schooljaar op de agenda te zetten.
10. RONDVRAAG EN SLUITING
Geen vragen.
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DATUM VOLGENDE VERGADERING:

13 MAART 2019
19:30 UUR – STERRENPAD

AFSPRAKENLIJST
NR.

OMSCHRIJVING

WIE

2018-06

Invulling geld OV – jubileum

Team

2018-09

Kostenopgave nieuwe geluidsinstallatie

Team/Bianca

2018-12

Team

2018-17

Bijdrage Van Harte voor meedoen met activiteiten Sterrenpad
(Sinterklaas).
Bespreken over slaapfeest op school

2018-18

Activiteiten voor jubileumgroep van Judit ter overname

Bianca/OV

2019-01

Jaarstukken vorig jaar op de agenda

Ellis

Team/OV

Notulist: Ellis van Dijk
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