Oudervereniging
Sterrenpad 't Ven
Notulen vergadering oudervereniging
Aanwezig:
Ouders:

14 januari 2020

Bianca van Wijlick, Ellis van Dijk, Marieke Peeten,
Peggy-Jane Bisschops, Charlot Roodbeen, Yvonne Hendrikx, Daniëlle Janssen

Team:

Boris Seuren

Afgemeld:

Ilona Verkoeijen, Kirsten Theelen, Marjan Peeters

1. OPENING

Bianca heet iedereen welkom. Wij hebben drie (!) nieuwe OV-leden: Yvonne, Charlot en Daniëlle
die zich aansluiten, welkom dames!!!

2. NOTULEN VERGADERING OUDERVERENIGING D.D. 23-09-2019

Er zijn geen op- of aanmerkingen.

3. AFSPRAKENLIJST

2019-02]
Onderzoek ouderbijdrage
Bianca, Boris, Marianne, Daniëlle, Ilona hebben hier een overleg over gehad. Vanuit de stichting
Fortior is hier ook een onderzoek uit gegaan. De specificatie en uitleg over de ouderbijdrage word
nog bekend gemaakt via een nieuwsbrief. Hierover komt nog een bespreking en word en dan
bekend gemaakt.
2019-03]
Verkeer onder de aandacht
Door alle drukte is de aandacht hiervoor in de verkeersgroep even op een lager pitje gezet. Het feit
blijft wel dat dit altijd een punt blijft die niet opgelost zou kunnen worden. Boris houdt een oogje in
het zeil en zal diegene aanspreken over hun parkeergedrag.
2019-04]
Nieuwe leden zoeken OV
Bianca en Ellis zijn actief op zoek gegaan naar potentiële nieuwe OV-leden. Een advertentie in de
nieuwsbrief is uitgegaan, rondgevraagd. En daar zijn ze: Daniëlle, Yvonne en Charlot, fantastisch
toch!
[2019-04] is afgehandeld.
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2019-05]
Adverteren krantje "Huis aan de wijk" kledingcontainer
Ellis heeft een advertentie geplaatst in het lokaal krantje "Huis aan de wijk", om de omgeving te
informeren over de kledingcontainer op het schoolplein.
[2019-05] is afgehandeld.
4. MEDEDELINGEN/ INGEKOMEN EN UITGEGANE STUKKEN

Ingekomen stukken:


Updates 'ouders en onderwijs ► doorgemaild aan OV leden.

Uitgegane stukken:



Notulen van de oudervereniging 23-09-2019
Enquête van omroep Venlo verkeersveiligheid. Peggy-Jane wilt deze invullen.

5. WERKGROEPEN:

Verkeersouders
De situatie is op het moment "stabiel'. De parkeersituaties rondom de school blijven hetzelfde. Er
wordt besproken en actie ondernomen om dit weer terug te dringen. Boris zal diegene aanspreken
over hun parkeergedrag.
6. ACTIVITEITEN TOT NU TOE; HOE VERLOPEN?
Kinderboekenweek en verjaardag leerkrachten
Het thema van de kinderboekenweek was dit jaar "Reizen". Aan de hand hiervan werd in elke klas
hierop gewerkt/geknutseld. In elke klas werd er op een A4 een verhaaltje geschreven, deze kwam
dan op de "verhaaltrein", zodat het één verhaaltje werd. Erg leuk, deze kon men dan lezen in de
gang.
Als traktatie vanuit de OV werd er een gezond spiesje uitgedeeld, want wij zijn immers een gezonde
school!
Sintermerte
Ook dit jaar werd er getrakteerd op wafels, Marieke heeft dit geregeld en is allemaal goed gegaan.
Sinterklaas
Ook dit jaar is het allemaal goed gegaan. Het blijft altijd een gezellig feest, veel pepernoten en
Sinterklaas had mooie kadootjes gegeven, kortom, iedereen was blij en was erg gezellig!
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Kerstviering
Dit jaar werd het een relaxte kerstviering. In de ochtend kerstviering gehad in de kerk, daarna
lekker gechilled in elke klas met een filmpje erbij. Alle leerlingen mochten hun
huispak/sloffen/kussens etc. meenemen en een eigen bioscoop maken in hun klas. Ze werden
getrakteerd op een broodje knak, bakje (zelfgemaakt!) chips en drinken. Gezellig!!!
7. KOMENDE ACTIVITEITEN
Centrale aanmelding
Carnavalsviering
8. MEDEDELINGEN TEAM
Bianca: de berichten op het ouderportaal mogen er nog wat langer opstaan.
De volgende vergadering is: woensdag 11 maart 2020.
9. RONDVRAAG EN SLUITING
Geen vragen.
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DATUM VOLGENDE VERGADERING:

maandag 11 maart 2020
19:30 UUR – STERRENPAD

AFSPRAKENLIJST
NR.

OMSCHRIJVING

WIE

2019-02

Onderzoek ouderbijdrage. Nieuwsbrief.

Bianca Boris
Marianne Ilona
Daniëlle

2019-03

Verkeer onder de aandacht brengen. Waarschuwingen/boetes

Verkeersoudersschool-leerlingenBoris

Notulist: Ellis van Dijk
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