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Ouderraad vergadering 7 oktober 2015
Aanwezig OR:		
Aanwezige leerkracht:

1.

OPENING/MEDEDELINGEN
•

2.

21 oktober is de kleuterwandeling. Er zijn nog kabouterpakken nodig.

INGEKOMEN/UITGAANDE POST
•

3.

Vakantiepas voor herfstvakantie regelt Mathilde.

VERSLAG VORIGE VERGADERING
•

•

Project circus, stand van zaken: Draaiboek is door Mathilde naar André von Berg doorgemaild. School heeft
voor dit project geen geld. Er kan hooguit iets van het overblijfgeld gebruikt worden. Maar het OR budget voor
schoolreis zal waarschijnlijk voldoende zijn. Waarschijnlijk vind dit project plaats in de witte week van pasen op
donderdag?? De hulpouders krijgen een workshop van tevoren.
Ouderbijdrage, stand van zaken: Er is een behoorlijk bedrag al binnengekomen.

4.

M.R. geen

5.

SCHOOLZAKEN
•
•
•

6.

Sinterklaas: Pakket schoolTV is aangevraagd. Groep 1 t/m 4 krijgt € 35,- klassengeld.
Groep 5 t/m 8 krijgt € 2,- per kind voor cadeau surprise. Alle klassen gaan zelf het cadeau kopen.
Leerkrachten waren zeer enthousiast over het idee Pietenhotel.
Schaatsen: Iets bedenken in winterse sferen voor groep 2 t/m 8 voor vrijdagochtend.
Annemarie Thomassen zou mogelijk een schaats clinic kunnen geven aan de bovenbouw???
Onderbouw gaat indien er een schaatsbaan in Weert komt, schaatsen in Weert. Deze wordt dan afgehuurd.

FINANCIËN:
• Voor het kerstdiner is mogelijk meer budget voor nodig aangezien er meer kinderen zijn?
•

7.

Tamara, Ursula, Jeannine, Dagmar, André, Mariëlle, Mathilde
Margot

Bovenbouw gaat mogelijk uitstapje doen i.v.m. thema monarchie. Bijv. naar het binnenhof.

LOPENDE ACTIVITEITEN
•

•

Verkeerswerkgroep: André blijft als enige het aanspreekpunt voor deze groep. Hij heeft al een paar
ideeën. Mocht er iets concreets bedacht worden koppelt hij dit terug naar de overige OR leden. Mocht hij
hulp nodig hebben krijgt hij dit.
Sinterklaas: De werkgroep heeft bij elkaar gezeten en wil een “Pietenhotel” in de hal bij de kleuters gaan
bouwen. Valerie is aanspreekpunt. Zij stuurt iedereen een draaiboek.
Datums: 19 oktober 20.00u: voorbereiden in garage Valerie. 16 november 19.30u: opbouwen in hal bij
kleuters. 4 december 9.00u: ombouwen naar kerstthema. 16 december 9.00u: afbreken voor kerstdiner.
juf Margot zit in de Sinterklaaswerkgroep van de leerkrachten.
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2 december komt Sinterklaas op bezoek. Laurens, Leon en Rick (zoon van Leon) willen weer meehelpen. Het
idee is om Sinterklaas met de tractor naar het Pietenhotel te laten komen. Zijn koffers komen ook mee op de
tractor. André zorgt voor een tractor (van zijn ouders).
• Kerstdiner: André heeft mogelijk palen voor bij de rode loper, kan waarschijnlijk maar 1 dag geleend
worden en dus zou het leukste zijn bij het kerstdiner.

8.

EVALUATIE ACTIVITEITEN geen.

9.

RONDVRAAG:
•
•

Mathilde; OR leden van alle eduquaatscholen willen overleggen met elkaar en elkaars ideeën uitwisselen.
Kerstbomen kunnen mogelijk weer van ouders André afkomen.

10. SLUITING VERGADERING
De eerstvolgende OR vergadering is op 10 november 2015.

