
Notulen OV-vergadering woensdag 7 juni 2017 
 
Aanwezig: Mirella, Conny, Jolanda, Nicole, Andra, Tamara 
 
Afwezig: Miriam, Anje, Heidi, Angelique, Karin 
 
Aanwezig team: Jan 

 
Opening 
Mirella heet iedereen welkom op de vergadering. 
 
 

Werkgroepen 

 Carnaval: 
 De werkgroep moet nog steeds een evaluatie plannen met Michael. Er zijn nog 

een aantal puntjes die Jan graag wilt bespreken met hem. 
 Verkeer: 
 Iedereen uit groep 7 is dit jaar geslaagd voor het verkeersexamen. (praktijk en 

theorie).  
 Volgend schooljaar is het 12 april 2018 (theorie) en 16 april 2018(praktijk) 
 Donderdag 29 juni a.s. is weer het dode hoekproject voor de groepen 4t/m8. Dit 

jaar wordt het verzorgd door rijschool Peter Jansen. Ook de hulpouders hiervoor 
zijn al geregeld. 

 Sportdag: 
 Een “deurmoeder”bij de poort van DEVO is gewenst 
 Alles wat “strakker”regelen. Bijv. begeleiding beter informeren/ eerder 

informeren, wat meer uitleg bij de spelletjes 
 Let op muziek keuze denk hierbij aan de voorbeeld functie van school. 
 Geen cadeautje aan het einde uitdelen. 
 Ondanks wat aandachtspuntjes was iedereen wel heel positief over onze 

“eigen”sportdag op het DEVO terrein. 
 Bloemenmarkt: 
 Alles goed gegaan op een paar wisselingen na. 
 De donderdagavond is goed bevallen. 
 De opbrengst was weer iets minder dan vorig jaar. 
 Kijken hoe we dit volgend jaar aan kunnen pakken. 

 Wat  “modernere”planten erbij doen? 
 In de Halderbergse bode adverteren? 
 Via de bloemist manden/hanging baskets met plantjes aanbieden? 

 Schoolreis: 
 De leraren delen de groepjes in 
 Kinderen die niet mee gaan maar wel leerplichtig zijn gaan ’s morgens naar de 

peuterspeelzaal 
 Gaat zo spoedig mogelijk een mail uit met de laatste info voor de schoolreis 



 Ook de begeleiders worden zo snel mogelijk ingelicht met verdere info. 
 Afscheid juf Jeanne: 

 Joselien en Mariska organiseren deze dag 
 Het afscheidsfeest is op donderdag 13 juli 
 Er is gekozen voor een stuntdag. ’s Middags zal er een uitvoering zijn waarbij 

de ouders kunnen komen kijken. 
 Groep 8 krijgt de keus of ze mee willen doen met de stuntdag 
 Om 16.00 uur zal er een receptie zijn 

 Overglijden: 
  Woensdag 12 juli 
 Springkussen/stormbaan? Prijzig? 

Conny checkt nog wat prijzen. 

 
Rondvraag 
 Nicole vraagt naar het eindejaarsfeest voor groep 8 wie dit regelt. De ouders van 

groep 8 regelen dit zelf ieder jaar. Krijgen daarvoor wel een bijdrage van de OV van 5 
euro per kind. 

 Nieuwe data voor de vergaderingen van de OV voor het schooljaar 2017/2018: 
 20 september 2017 
 11 oktober 2017 
 15 november 2017 
 24 januari 2018 
 7 maart 2018 
 16 mei 2018 
 20 juni 2018 

Noteer deze data alvast in je agenda!! 
 Schoolreis is volgend schooljaar op 5 juni2018 

 


