Notulen
Datum, tijd en locatie: 8-9-2022 om 20:30 uur op De Hoge Voorde
Aanwezig: Tim, Sanne, Linda, Sander, Nadia, Manon, Marco, Wendy, Evelyne, Jiska en Leonie (notulen)

1. Welkom: Sander heet iedereen welkom. In het bijzonder Linda, onze nieuwe penningmeester.
Sander heeft deze taak aan haar overgedragen en hij zal vanaf nu vaste voorzitter van de OR
zijn.
2. Vaststellen notulist: Leonie is vandaag de notulist. Zij zorgt voor verslag van deze vergadering
en een opzet voor een stukje in de nieuwsbrief.
3. Vaststellen agenda: Akkoord, geen punten toe te voegen.
4. Notulen vorige keer definitief maken: Geen bijzonderheden. Notulen akkoord. Sander vraagt
Leidienke deze op de site te plaatsen.
5. Vooruitkijken komende activiteiten: Schoolreis, organisatie is rond. Begeleiding ook
voldoende. Een aantal ouders heeft vragen gesteld over feest op het plein voor groep 1 t/m 3.
Het belooft groot feest te worden. We wachten het af en zullen daarna met elkaar goed
evalueren en kijken wat wenselijk is voor volgend jaar. Kinderboekenweek: organisatie
loopt.Sint en kerst zullen binnenkort opgestart gaan worden.
6. KVK: OR staat nog op naam van Sander R en Lisa. Sander T en Linda moeten ingeschreven
worden. Zij pakken dit samen op.
7. Eindejaarsfeest / lustrum: Eind dit schooljaar of juist start nieuwe schooljaar? Valt op 1 augustus. OR
heeft nog budget. Duurzaam cadeau? Zoals dopper met opdruk en een watertappunt. Of iets voor
het schoolplein. Waterpomp bij het gras? Het is handig als we hier een commissie voor op gaan
stellen. De volgende vergadering komen we hierop terug.
8. PR / nieuwsbrief school: Na elke activiteit proberen we een stukje te schrijven voor in de
nieuwsbrief en eventueel in het contact. School heeft ook een instagram account en facebook
account. Daar kunnen eventueel ook berichten op gedeeld worden. Verder spreken we af dat
degene die de notulen maakt, ook meteen een opzetje maakt voor een kort stukje in de nieuwsbrief
zodat we wel zichtbaar blijven voor ouders.

9. Budget financiën: Vorig jaar zijn we precies uitgekomen met de budgetten. Volgende
vergadering gaan we de begroting voor dit schooljaar vastleggen met elkaar en dit ook
opnemen in de jaarplanning van alle activiteiten. Sander past de begroting aan en mailt deze
tzt rond, zodat we er voor de volgende vergadering alvast naar kunnen kijken.
10. Rondvraag: Er zijn geen bespreekpunten voor de rondvraag. De volgende OR vergadering is op
1 november.

Stukje voor de nieuwsbrief:
Op donderdag 8 september na afloop van de goed bezochte informatieavond is de OR voor de
eerste keer dit schooljaar weer bij elkaar geweest. We hebben vooruit gekeken naar de
activiteiten dit schooljaar. De dag van het schoolreisje en feest op het plein is al bijna! Het belooft
een groot feest te worden. Verder worden er al plannen gemaakt voor de kinderboekenweek en
gaan we dit jaar aan de slag met het organiseren van het eerst lustrum, want op 1 augustus
bestaat De Hoge Voorde 5 jaar en dat moeten we natuurlijk samen vieren! We proberen er weer
een fijn schooljaar voor iedereen van te maken. Door leuke activiteiten voor de kinderen te
organiseren, waarvoor we soms ook om uw hulp zullen vragen bij de uitvoering van alle plannen.

