Notulen OR vergadering 19-05-2022
Pasen en Koningsspelen:
Pasen verliep prima. Het was een fijne dag met leuke activiteiten. Wel denken
aan de kinderen die meedoen aan de ramadan (iets mee naar huis geven).
Tip voor de volgende keer om de eieren al per klas te verdelen.
Met Koningsdag was het pannenkoeken eten goed geregeld en genoeg,
ouders hebben dit geregeld. Ook de meegegeven stappenteller was leuk.
Volgend jaar is er een studiedag op Koningsdag. Eventueel kijken naar een
locatie buiten school bv scouting of voetbalveld. Je zou ook een bosdag
kunnen doen ipv koningsspelen met spelletjes in het bos.
Eindejaarsfeest:
Start schooljaar bespreken. Het kan het ene jaar met doel en ander jaar zonder
doel. Het jaar gezellig afsluiten met elkaar. Ook kun je muffendag vieren.
Opening eerste schooldag:
Gaan met die banaan….. er was een glijbaan opgebouwd en leerkrachten in
bananenpakken deelden bananen uit. Het zag er feestelijk uit! De rode loper is
door Dirk aangeschaft.
Schoolreisje:
Het schoolreisje kost best veel geld. Je kunt dit ook anders organiseren.
Schoolreisje op het plein, of niet elk jaar. Voor de groepen 1 t/m 3 + Avonturijn
kan dit op het plein erg leuk zijn of evt naar Veltsigt. Dat is niet te ver weg en
erg leuk.
Lustrum:
Aankomend schooljaar is het lustrum. Het zou superleuk zijn om een schoollied
te maken wat gezongen wordt bij bv opening schooljaar. Manon informeert bij
Warboel.
Jaarplanning activiteiten:
Sinterklaas: Nadia, Leonie, Wendy
Kerst: Wendy, Jiska, Sanne en Evelyne
Pasen: Leonie, Evelyne (Sanne)
Groep 8: Nadia
Koningsspelen: Sander, Sanne, Marco, Wendy (Nadia?)
Het aanspreekpunt namens school is Manon. Tim zal proberen om de OR
vergaderingen aanwezig te zijn. Ook moeten we verbinding houden met de
versiercommissie tijdens het voorbereiden van projecten.
Facuur:
Als er afscheid wordt genomen van een OR lid dan mag er een bloemetje worden
gekocht en de factuur naar school.
Vooruitblik:
- Linda zal de volgende vergadering aanwezig zijn als penningmeester.

Nieuwe data vergaderingen: starttijd 20.00 uur
Do 8-09
Di 1-11
Do 12-01
Di 14-03
Do 11-05

