Notulen OV-vergadering woensdag 28 september 2016
Aanwezig:

Mirella, Karin, Anje, Conny, Jolanda, Nicole, Andra

Later:

Miriam en Tamara

Afwezig:

Heidi en Angelique

Aanwezig namens het team: Helma

-Bespreken notulen vergadering 13 juli 2016
o Er zijn 2 schoonmaakavonden gepland, komen op de schoolkalender te staan
o Nicole vraagt of Jan de hondenpoepbordjes al heeft opgezocht. Helma vraagt dit na
bij Jan.
o De vergadering die was gepland op 29 november is verplaatst naar 22 november.
Jolanda is dan niet aanwezig bij de vergadering. Tamara notuleert dan tijdens de
vergadering.
-Ingekomen stukken mededelingen:
o Helma vertelt dat er 10 november een informatieavond is over het zorgplan. Deze
avond zal er een interactieve workshop zijn.
o Er waren weinig aanmeldingen voor de algemene ledenvergadering daarom is deze
ook komen te vervallen. Jan regelt een afspraak met de degene die zich aangemeld
hadden om hun nog van de nodige info te kunnen voorzien. Evt. samen met
Angelique om de begroting van de ov toe te lichten.
-Werkgroepen:
o Schoolfotograaf:
Dit schooljaar komt de fotograaf op donderdag 20 oktober 2016. Voor volgend
schooljaar is deze fotograaf ook alweer vastgelegd en komt hij op 28 september
2017. Anje vraagt om verschillende poses, Karin gaat dit nog even navragen of dit
mogelijk is. We wachten dit schooljaar even af hoe de foto’s zijn. Bij tegenvallend
resultaat misschien toch volgend een andere fotograaf. Helma komt met de tip Dzon
Piek.
o Leerplein: Alain
In de vakantie heeft het team het leerplein opgeruimd. Het is nu al een stuk
“rustiger”op het leerplein. De plannen zijn er om het leerplein dit schooljaar verder
aan het pakken. Voordat we gaan versieren even overleggen wat de plannen zijn.
o Sinterklaas: Antoinette en Dimphy
De sinterklaasviering is donderdag 1 december. Team brainstormt over groep 4/5 en
5/6 voor deze dag, omdat groep 6 een surprise gaat maken en groep 5 nog een
cadeautje krijgt. Ook moet er nog overlegd worden met de peuterspeelzaal en ‘t
toverbosch in hoeverre we dit samen gaan vieren.
o Kerst: Jan en Helma
De kerstviering is donderdagavond 22 december. Het idee is om workshop te doen,
de kinderen samen met de ouders. En een kerstdiner. Dit alles in groepen. Hoe of wat
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precies moet nog verder bekeken worden. Tamara haalt vrijdag bij Helma een
draaiboek op om het alvast eens door te lezen.
Carnaval: Helma en Dimphy
Michael heeft al contact gehad met Karin om zo snel mogelijk een afspraak in te
plannen met school en de raad. Om te bespreken wat we willen gaan doen tijdens de
carnavalsviering op school.
Verkeer: Alain en Erin
Op het moment loopt de actie op voeten en fietsen naar school. Op 13 oktober is er
een zebra training voor groep 1,2 en 3, maar misschien ook wel nuttig voor de wat
hogere groepen.
In de week van 14 november is er de fietsverlichting controle. Nicole zoekt hiervoor
nog hulp. Wie kan en wil haar hierbij helpen?
In maart komt de verkeerskar weer op school.
Nicole neemt contact op met Kees Rovers van VVN (gemeente Halderberge) of dat
we misschien als school iets aan de Pastoor v Breugelstraat kunnen doen om het
“veiliger”te maken.
Sportdag: Antoinette, Mariska en Erin
Schoolreis: Danielle en Helma
Techniek : Alain en Mariska
Overblijf coördinator: Helma en Dimphy
Leescoordinator: Helma en Dimphy
Er wordt een boekenmarkt georganiseerd op dinsdag 11 oktober a.s. Hier kunnen de
kinderen boeken “kopen”met de punten van de door hun ingeleverde boeken. Deze
dag komt ook schrijfster Tamara Gereards op school. Ze gaat de bovenbouw een
workshop geven hoe ze een verhaal kunnen schrijven. En om half 4 kunnen de
kinderen als ze dit willen een boek van haar kopen.
Er zijn plannen om een bibliotheek te maken op school. Techniek boeken staan
hiervoor bovenaan het lijstje.

-Rondvraag:
o Andra vraagt wanneer ze altijd beginnen met de musical. In de klas schijnt al wel aan
de kinderen gevraagd te zijn wat ze willen. Ze gaat dit navragen bij Erin.
o Jolanda vertelt dat Angelique en zij een kleinigheidje geregeld hebben voor de
leerkracht voor de dag van de leerkracht 5 oktober. Foto volgt via de app.

