Notulen Ouderraadsvergadering Wis en Wierig 18 april 2016
Aanwezig:
Marcia, Susan, Ellis, Carola, Brigitte, Anita, Cindy,
Nienke, Adrie, Sanne en Ina
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Afwezig:
Monique, Ellen, Leonie

Agendapunten:
Welkom
Marcia opent de vergadering en heet eenieder welkom.
Vaststelling notulen 07-03-2016
Er is een mail (23-03-16, nieuwsbrief) rondgestuurd met de inloggegevens
voor het ouderportaal op de website van Wis en Wierig.
Marcia gaat nog contact opnemen met Marian inzake schoolreis Ameland
De notulen worden goedgekeurd.
Mededelingen Team
Schoolreis Ameland: volgend schooljaar zal er een samenwerking
plaatsvinden tussen een aantal scholen in Doetinchem inzake de busreis
(financieel voordeel)
Vraag van het team: Wat is het budget voor het kleuterfeest? € 300,Post, e-mail en ideeën-bus
Geen.
Ideeën-bus: volgende vergadering toch alvast een idee uitkiezen
Aanpassing en onderhoud FB-pagina/website
FB: Er komen nog steeds nieuwe likes bij (momenteel ca. 140).
Obs Wis en Wierig heeft sinds eind maart ook een facebookpagina. De
pagina van groep 5/6 is dit schooljaar nog apart. Volgende schooljaar zullen
de berichten van groep 5/6 ook op de schoolpagina geplaatst worden.
Verzoek van de OR: samenwerking tussen de pagina’s van school en de
ouderraad.
Website: de pagina van de OR is bijgewerkt.
Financiën
6.1 Algemeen: nieuws over de T-shirts: Claudia en Bob (MR) zijn samen
met de KWD tot een overeenstemming gekomen. De partij wordt gekocht
voor € 1.100 inclusief broekjes en een keeperstenue. De OR levert een
bijdrage van € 500. Voor de overige € 600 hebben de Rineke en de MR een
voorstel: het bedrag door de leerlingen zelf te laten verdienen d.m.v. de
website “Tekenfund” (25% voor school).
De OR heeft een andere voorstel: een sponsoractie (ca. €4 per kind). Marcia
gaat dit aan Rineke voorleggen.
Evaluatie:
7.1 Paasontbijt: Kosten zijn binnen het budget gebleven. Er was redelijk wat
hagelslag en brood over. Verder is het prima verlopen.
Projecten:
8.1 Koningspelen (22-04-2016): De spelletjes van de onderbouw zijn op
school. Nienke, Anita en Marcia zullen helpen bij het verstrekken van
drinken en een gezond hapje, er wordt gekozen voor appels. Een van hen
zal tevens een aantal foto’s maken. (brief hulpouders: fotograaf bij
activiteiten)
8.2 Koningsdag: aanmeldingen zijn binnen. De brieven + deelnemerskaarten voor desbetreffende leerlingen zullen maandag a.s. op school
worden afgegeven om door het team uitgedeeld te worden.
8.3 Avondvierdaagse: aanmeldingsformulieren zijn uitgedeeld. Eind deze
week is de uiterlijke inleverdatum.
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Agendapunten:
Rondvraag
Marcia: Er hebben zich twee kandidaten gemeld die mogelijk de OR willen
komen versterken.
Brigitte: opmerking naar het team over de betalingsherinneringsmail (30
maart jl.) voor de schoolreizen van groep 7 en 8. Het verzoek was om vóór
1 mei te betalen. Raar?
Sluiting
Marcia sluit om 21.00 uur de vergadering.
volgende vergadering: maandag 23 mei 2016 om 20.00 uur
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