Oudervereniging
Sterrenpad
Notulen vergadering oudervereniging
Aanwezig:
Ouders:

13 juni 2019

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

Team:

Coen Lichteveld

Afgemeld:

--

1. OPENING

Bianca heet iedereen welkom. Ook bedankt ze voor onze inzet omdat wij dat een druk jaar hebben
gehad, i.v.m. de extra activiteiten van het jubileumjaar.

2. NOTULEN VERGADERING OUDERVERENIGING D.D. 13-03-2019

Er zijn geen op- of aanmerkingen.

3. AFSPRAKENLIJST

[2018-06]

Invulling geld OV-jubileum
Het resterend bedrag wat over is, gaan dit besteed worden aan de
jubileumactiviteiten, en betalingen die hiervoor gedaan moet worden.
[2018-06] is afgehandeld.

2018-12]

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

[2018-17]

Bespreken slaapfeest school
Is afgerond, het was een zeer geslaagd (slaap)feestje!
[2018-17] is afgehandeld.
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[2019-01]

Jaarstukken
Dit is besproken met Ilona, Bianca en Ellis.
[2019-01] is afgehandeld.

4. MEDEDELINGEN/ INGEKOMEN EN UITGEGANE STUKKEN

Ingekomen stukken:


Updates 'ouders en onderwijs ► doorgemaild aan OV leden.

Uitgegane stukken:


Notulen van de oudervereniging 13-03-2019

5. WERKGROEPEN:

Verkeersouders
De gemeente heeft met het project “Veilig Schoolomgeving” opvallende signalisaties neergezet, de
opvallende palen met de handjes erop. Hiermee willen ze aandacht bij weggebruikers geven aan
hun (rij)gedrag, omdat het een zone/omgeving is met veel kinderen en school.
Verder is het voor Bianca de laatste jaar als Verkeersouder. Er is nu plaats voor een nieuwe
Verkeersouder.
6. ACTIVITEITEN TOT NU TOE; HOE VERLOPEN?
Slaapfeest
Wat was het een geslaagd feest! Niet veel geslapen, maar wel veel gezelligheid! Alles is goed
verlopen, en mooie herinneringen erbij.
Koningspelen/sponsorloop
Dit was een geslaagde dag(en), omdat de Koningspelen op een vrijdag viel, en de kleuters van
groep 1 en 2 op vrijdag niet op school aanwezig zijn, hebben wij voor deze groepen de
Spelen/Sponsorloop op de donderdag georganiseerd. De andere klassen hadden het op de vrijdag.
Eerst een lekker ontbijt, aangeboden door de Jumbo, en daarna de Sponsorloop. Wat een
enthousiasme, fanatiekheid, snelheid! Bij elkaar hebben de leerlingen €2938,95 opgehaald!!
Topprestatie!!
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Paasfeest
Het was een mooie gezellige dag. Alle leerlingen hadden een mooie paaskrans gemaakt, voor
zichzelf en een aantal extra's gemaakt voor de ouderen in de wijk. Alle klassen werden gemengd,
zodat de oudere leerlingen de jongere samen konden werken.
7. KOMENDE ACTIVITEITEN
Picknick
De werkgroep van deze activiteit hebben besloten om geen picknick te doen. Deze
jubileumactiviteit word samen met de afsluiting van het school- en jubileumjaar samengevoegd. Er
word een "Sterrenpopfestival" georganiseerd, op donderdag 4 juli 2019 van 17:00uur tot 20:00uur.
Schoolreisjes
Is geregeld. Groepen 1 t/m 3 gaan met goed weer naar Kitsesberg in Roermond. Bij slecht weer
naar Ballorig Roermond. Groep 4+5 gaan naar de Valkenier en 6+7+8 naar Toverland.
Afsluiting (5 juli 2019) + start schooljaar (19 augustus 2019)
Is geregeld.
8. MEDEDELINGEN TEAM
Coen deelt mee namens het team: "Bedankt voor de lunch!".
De groepsformatie word 14 juni 2019 bekend gemaakt.
Volgende vergadering: maandag 23 september 2019.
9. RONDVRAAG EN SLUITING
Ellis heeft voorgesteld om alvast data vast te zetten voor komend schooljaar 2019-2020, ook omdat dit
bekend moet zijn voor de schoolagenda.
Met z'n alle hebben wij het volgende afgestemd en Ellis geeft dit door aan de deelteamleider Kim:
Maandag 23 september 2019
Dinsdag 14 januari 2020
Woensdag 11 maart 2020
Donderdag 11 juni 2020.
Mochten er wijzigingen komen, dan worden jullie door Ellis op de hoogte gebracht.
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Het inzamelen van herbruikbare kleding van Zaam is een groot succes. Om meer geld te kunnen
ophalen is het idee voorgesteld om een bericht te plaatsen in het "Huis aan de Wijk" krantje, zodat
meer mensen op de hoogte kunnen worden gebracht.
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DATUM VOLGENDE VERGADERING:

maandag 23 september 2019
19:30 UUR – STERRENPAD

AFSPRAKENLIJST
NR.

OMSCHRIJVING

WIE

2018-12

Bijdrage Van Harte voor meedoen met activiteiten Sterrenpad
(Sinterklaas).

Team

Notulist: Ellis van Dijk
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