Notulen Ouderraadsvergadering Wis en Wierig 3 april 2017
Aanwezig:

Afwezig:

Marcia, Susan, Cindy, Anita, Silvia, Bas, Liesbeth, Joke, Monique
Nathalie, Rienke, Wendy, Kim en Ina

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Agendapunten:
Welkom
Marcia opent de vergadering en heet eenieder van harte welkom.
Vaststelling notulen 13-02-2017
ANWB-streetwise: blijft staan.
De Kiss en Ride zone is onduidelijk. Ouders parkeren nog gewoon hun
auto’s op deze plek. Marcia neemt contact op met Rineke hierover.
De notulen worden goedgekeurd.
Mededelingen Team
Het Kleuterfeest wordt op 16 of 23 mei gehouden bij koffieboerderij “Groot
Nibbelink”. De ouders gaan brengen en halen. De kleuterjuffen en een
stagiaire gaan mee als begeleiding. Er wordt overlegd met “Groot
Nibbelink” of de kosten via een factuur kunnen worden geregeld.
Koningspelen 21 april: Vraag van het team: Of de ouders vanuit de OR
ook willen helpen met het Koningsontbijt bij de kleuters om 08.00 uur en
of er ontbijtkoek voor de onderbouw geregeld kan worden? Dit is akkoord.
Wendy geeft de aantallen door.
De bovenbouw (gr.5-8) krijgt drinken en traktatie bij de sporthal, dit
wordt door het JOGG geregeld.
In mei zal een ouder-tevredenheidsenquête worden gehouden. Er zal een
mini-schoolgids en een flyer gemaakt worden en tevens een nieuwe
schoolgids.
20 april a.s. zal een Ouderpanelbijeenkomst gehouden worden. “Waar
word je enthousiast van als je aan Wis en wierig denkt” De avond zal
geleid worden door Rolf Adema. De ouderraad wordt hierbij alvast
uitgenodigd. Alle ouders/verzorgers zullen binnenkort een uitnodiging
ontvangen.
Post, e-mail en ideeën-bus
Kaartje (bedankt/succes) ontvangen van juf Rachelle.
Geen e-mail.
Ideeënbus: patatdag blijft staan. We moeten nog een keuze maken.
Aanpassing en onderhoud FB-pagina/website
FB: Er zijn opmerkingen gekomen van verschillende ouders dat het geluid
bij de afsluiting van het muziekproject slecht was. Liesbeth zal de
volgende vergadering jb-boxen meenemen.
Er zijn momenteel 160 likes.
Website: geen mededelingen.
Financiën
6.1 Algemeen. Geen bijzonderheden. Het OR-bestuur zal binnenkort een
afspraak maken voor de nieuw te openen bankrekening.
Projecten
7.1 Paasontbijt: in verband met afwezigheid van Monique, gaan we dit via
de groepsapp regelen. Voor de voorbereidingen op de woensdagmiddag
willen Marcia, Liesbeth, Bas en Ina helpen. Op de donderdagochtend:
Anita, Cindy, Joke, Liesbeth en Susan. Joke wil helpen met de
boodschappen.

Actie door:

Marcia

Wendy

OR

Liesbeth
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8.

9.

10.

11.

Agendapunten:
7.2 Verkeersexamen: 4 april a.s. is er een bijeenkomst van de werkgroep
verkeersexamen (praktijk) van alle basisscholen. Liesbeth gaat hier naar
toe. Kim heeft binnenkort contact met Marianne Onstenk voor een datum
van het praktijkexamen. 6 april is het theorie verkeersexamen voor groep
7 en 8.
7.3 Avondvierdaagse:
Bas en Silvia geven aan Anita te willen helpen bij de organisatie.
Er is een paar weken terug overleg geweest met het Team
(Rineke/Adrie)en de besturen van de OR/MR. Waar o.a. gesproken is over
de samenwerking tijdens de avondvierdaagse. Hierover is daarna ook
teamoverleg geweest. Afgesproken is dat een aantal teamleden iedere
avond bij aanvang op het plein aanwezig is. In de groepen worden liedjes
ingestudeerd en er is aandacht voor de regels en afspraken en voor de
veiligheid tijdens het wandelen. Mogelijk komt er ook een ‘mystery jury’
om te kijken welke groep het mooiste loopt?
Susan: waar zijn de liedboekjes van vorig jaar? Moeten er nieuwe
gemaakt worden?
Traktatiebeleid
Het concept wordt goed ontvangen door de OR. Een prima stuk. OR geeft
aan: De nadruk leggen op een gezonde pauzehap om 10.00 uur.
Verjaardagtraktaties een beetje loslaten. Dit is een feestje voor de
kinderen.
Lunch evaluatie tosti - vervolg
Wij gaan in juni nogmaals een lunchtraktatie regelen. Een broodje
knakworst (evt. halal) i.s.m. de Coop. Overleg met het team: over datum
(bijv. de 16e) en aantal kinderen.
Rondvraag
Susan en Joke zijn bij Inge op bezoek geweest en hebben haar namens de
OR een bloemetje overhandigd. Inge heeft dit erg gewaardeerd. Er zou
een brief naar alle ouders worden gestuurd over haar afwezigheid, dit is
tot op heden nog niet gebeurd. Marcia gaat contact opnemen met Rineke
hierover.
Silvia: ze gaat binnenkort brainstormen met het team(kerstcommissie)
over kerst 2017.
Sluiting
Marcia sluit de vergadering.
volgende vergadering: maandag 22 mei 2017 om 20.00 uur

Actie door:

Susan

Marcia
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