Vergadering 2 november 2021
20.00 aanwezig: Stieni, (namens commissie Vieren en Feesten) Sander, Leonie,
Evelyne, Jiska (online),Sanne, Wendy, Nadia
Leonie zit vanavond voor. Het streven is om 21.00 te eindigen
1. Welkom van Leonie, en de 2 nieuwe leden Sanne en Wendy worden welkom geheten.
Hester heeft besloten om wellicht een later moment deel te nemen in de OR.
Stieni zit bij de vergadering namens de commissie Vieren en Feesten.
2. Nadia notuleert.
3. Agenda vaststellen. (Leonie)
De notulen van juni en september waren nog niet goedgekeurd t.b.v. openbaring aan
Leidienke. Bij deze geen opmerkingen, dus goedgekeurd.
Actie: Leonie zal dit aan Leidienke doorgeven.
4. Nieuws Penningmeester (Sander T.)
• De ‘sponsoractie’ bij COOP heeft een eerste financiële bijdrage gestort van de gespaarde
zegels. Er is € 180.00 euro binnengekomen, en er wordt gekeken naar een nuttige invulling
hiervoor. Stieni benoemt dat de school graag nog een nieuwe rode loper zoekt, welke voor
diverse activiteiten gebruikt kan worden.
• Sander heeft Leidienke gevraagd om een emailbericht uit te sturen via Social Schools betreft
de komende inning van de jaarlijkse ouderbijdrage.
5. Terugblik Kinderboekenweek ‘Worden wat je wilt’
• Deze week is afgesloten met een Vossenjacht rondom school. Vele positieve geluiden en
reacties van zowel leerlingen als ouders. De route was goed, duidelijk aangegeven, doordat er
leerkrachten op de nodige kruispunten stonden.
• Na afloop, einde van de schoolmiddag was de school open voor ouders om de klas van hun
kind(eren) te bezoeken, en de nodige werken te bekijken.
• Er wordt een vraag/idee gedaan of dit ook is uit te breiden naar de volgende dag (inloop
ochtend) erna, om zo de ouders die overdag werken, ook een ochtend mogelijkheid te
geven. Stieni zal deze vraag neerleggen bij haar collega's, wat hierin mogelijk is.
6. Planning activiteiten: Wendy en Sanne sluiten nu aan bij de kerstcommissie. En zullen kijken
waar ze nog meer in zullen deelnemen.
7. Komende activiteiten update:
• Sinterklaas: Volgens Stieni en Nadia loopt alles volgens schema. Draaiboek is bijna klaar voor
3 december. Kadootjes zijn reeds besteld bij Beuseker, Steenderen. Sinterklaas met zijn pieten
zijn benaderd. Echter nog de coronamaatregelen afwachten wat t.z.t. kan.
• Kerstviering: Commissie is al bijeengeweest. Het draaiboek van 2020 ligt nog op de plank,
gezien deze vorig jaar uiteindelijk niet is gevierd voor het vroegtijdig sluiten van de school door
de Coronamaatregelen. Ook hierbij is alles nog o.v.v. de dan geldende maatregelen.
8. Vergroening schoolplein: Dit loopt via Hennie, en zal nu van de agenda verdwijnen.
9. Gendersensitiviteit: Vraag van Geertje wat school hiermee/aan doet. Dit is een actie voor de
MR en niet voor de OR.
10. Rode loper: Stieni legt de vraag neer, dat de school op zoek is naar een nieuwe mooie rode
loper (of wellicht 2st., voor-en achteringang). De voorkeur is een rode loper, welke makkelijk
schoon t houden is, en evt. Oprolbaar.
11. Groepsfoto: Gezien we geen moment kunnen vinden om met z'n allen bij elkaar te komen
voor een groepsfoto, is het voorstel om van ieders een eigen (privé) foto door te geven
aan Leidienke. Evt. met vermelding in welke groep je kind momenteel zit. (naam hoeft niet, eigen
keus)

12. Volgende vergadering is op; donderdag 20 januari (voorzitter Jiska), dinsdag 8 maart
13. (voorzitter Sander), Donderdag 19 mei (voorzitter Daniëlle).
Aanvang 19.00uur, vooraf afscheid (incl. bos bloemen) van de OR leden; Sander RijkenbargLisa v.d. S en Wendy Lebbink.
13. Rondvraag: - De hoge Voorde bestaat aug.2022 - 5 jaar. Wat gaat school/OR hier
mee doen?
- Sanne en Wendy zijn enthousiast, en nemen verder deel in OR/
whatsappgroep/activiteiten.
Actiepuntenlijst: - Rode loper zoektocht

