Ov-vergadering 11 November 2019
Aanwezig Marieke Robin Kris Ineke Rianne Kim Vivie Suzanne Wilke Malika, aanwezig namens school
Danielle.
Afgemeld: Tamara S Laura Antoinette Anja Karin Simone Carla
Notulen door Tamara Goossens
Vivie en Tamara g zijn namens de ontdekking bij het GOV-overleg geweest.
*Volgend jaar 1e woensdag van November is de GOV op de ontdekking en moeten wij voor taart
zorgen.
* Zwarte pieten zijn besproken alleen de toorts heeft roetveeg pieten.
* Bij de Albert Schweitzer komt de sint via de Rozenstraat aan.
* gezamenlijke carnavalsoptocht is bij de AS goed bevallen en willen dit volgend jaar weer zo doen
hierover gaat de commissie carnaval van de ontdekking in overleg met de AS.
* andere scholen houden niet elk jaar een sportdag en gebruiken vaak de koningsspelen als sportdag
en of hebben 1 keer per 2 jaar sportdag.
* schoolfotograaf is besproken wie welke fotograaf heeft.
* Kerst is besproken maar wij hebben de ideeën voor ons zelf gehouden.
* avondvierdaagse inschrijvingen systeem moet makkelijker kunnen: ouders zelf in laten schrijven via
de site van de avondvierdaagse de toorts pakt dit op en dit horen we dan nog terug t.z.t.
Notulen vorig overleg zijn goed gekeurd.
De pietenpakken zijn binnen 2 pakken en 2 jurkjes.
De definitieve allergie lijst zou binnen moeten zijn maar het is niet geheel zeker of deze compleet is,
Kris vraagt voor elke activiteit een actuele lijst op dit moet de voorzitter van de betreffende
commissie even vragen bij Kris.
Er is geen binnen gekomen post.
Financiën: we zijn onderweg 1 e incasso ronde is geweest.
Sportdag is afgerond.
Sinterklaas is grotendeels rond.
27 november is de pietenochtend met een doordraai programma ansichtkaart maken – muts maken
– dansen met pieten – film – spel.
5 December sinterklaas komt met pieten.

Kerst: knutsel en film s ávonds diner
Oliebollen en kerststol verkoopopbrengst is voor schoolreisje.

Film is gebaseerd op verhaal Charles Dickens aangepast aan de leeftijden in de avond zullen er
acteurs verkleed in Dickens stijl aanwezig zijn, ook komen er midwinterhoorn blazers.
Bovenbouw wilde graag een galadiner met verkiezing prins / Princes van het bal dit bespreken de
bovenbouw leerkrachten met Marieke.
Nieuwsbrief 3 december Sinterklaas en kerst.
Rondvraag geen vragen.
21 januari 2020 volgende ov-vergadering
Notuleren staat die keer voor Laura.

