2de vergadering ouderraad
Datum: 8 oktober 2019
Aanwezig: Elviera, Karin, Antoinet, Simone, Ineke, Wendy, Vivie, Tamara S, Anja, Kris, Robin, Tamara
G, Marieke en Wilke
Afwezig: Malika, Kim, Laura, Suzanne, Carla en Rianne.
1 Opening: 20.01 door voorzitter.
2 check vorige notulen: GB
•
•

Delen foto’s binnen de groep ov app : is besproken met Bart. Is akkoord, maar houd het
wel in de groep app en niet er buiten.
Robin heeft uitgezocht of een Tikkie goedkoper is zakelijk. Dit is niet zo, dus blijft het
zoals het nu gaat.

3 Binnen gekomen post: alleen voor Robin
4 Mededelingen:
•

•
•
•
•

Antoinet heeft nog navraag gedaan ivm pieten pakken. Nu heeft deze man het ook via
marktplaats te koop aangeboden, voelt vreemd. Verder geen actie meer daarop. Vivie
heeft 2 pakken en 2 jurken besteld die we eerst gaan bekijken. Hopelijk zijn ze binnen 2
weken binnen. Wordt vervolgt.
Allergie lijst wordt gemaakt door Nienke. Kris heeft haar gemaild maar nog geen reactie
ontvangen, wordt vervolgt.
Kascontrole wordt gehouden op 30 oktober door Leon Jansen en Bianca Brokken.
Carnaval: wanneer de prins/prinses presentatie? Dit wordt iom Bart vrijdag 14 februari.
GVO: gezamenlijke ov vergadering met alle scholen van Didam en Loil. Dit jaar 4
november om 19.30 uur op de Albert Schweitzer school. Kris en Tamara G gaan hierheen.
Punten om mee te nemen bespreken:
Carnaval optocht wel/niet gezamenlijk, gezamenlijk muziek?
Andere scholen maken ook gebruik van veld DVC wat zijn voor hun de kosten? Hoe
ziet hun sportdag er uit?

5 Financiën:
•
•
•

Sportdag is voorbij. 66 euro over gehouden.
1ste incasso is eruit. Facturen gaan er morgen uit.
Volgende keer weer een overzicht.

6 Komende activiteiten:
Sinterklaas: DE SINT KOMT!!
•
•

27 november pieten ochtend
Spaanse groet komt met zwarte pieten, geen roetveeg pieten.
Kerst:

•
•

Is aan het voorbereiden, leuke ideeën.
Donderdag 19 december van 17.30 tot 19.00 uur kerstdiner op school.

7 Evaluatie
Sportdag:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zeer geslaagd.
Onderbouw 20 minuten clinic te lang, misschien extra ronde/ speel materiaal voor vrij
spelen
Volleybal was beloofd binnen was buiten.
EHBO geen koelpak ( volgende keer betere controle)
Leraren veel koffie en thee gedronken volgende keer beter communiceren dat het
beperkt is.
Ouders die alleen komen kijken in de gaten houden, pakken ook gewoon koffie en thee.
Tassen zelf ophalen ging beter, alleen allergie iets duidelijker maken.
Waren 2 tassen over maar niemand kwam te kort
Veld DVC kost € 289. Vraag: kunnen we bij gemeente misschien nog subsidie of dergelijks
krijgen?

•

Toiletten waren vies.

•

Opening door Bart was een succes

•

Alle mensen van de clinics waren enthousiast.

•

IJsjes, appels en springkussen gratis gekregen.

•

Bart gaf aan misschien voor volgend jaar wat anders. Wat weet hij zelf ook niet, maar
hier wordt over nagedacht en gebrainstormd. Marieke gaat informeren bij MBO school of
studenten hier misschien iets mee kunnen?

•

23/24 juni is er in Loil survival en daar mag de school de week ervoor ook gebruik van
maken misschien iets om over na te denken.

•

Commissie Sportdag zal begin volgend jaar even bij elkaar komen om ideeën uit te
wisselen.

Feestavond: Veel lol zeer geslaagd!!
8 Nieuwsbrief: 5 november komt deze weer uit, wat moet erin.
•

ALV moet genoemd worden, 11 november 19.30

9 Rondvraag: GB
10 Sluiting door Voorzitter 20.31
Volgende OV vergadering 11 november na de alv. ALV om 19:30 uur en OV vergadering aansluitend
om 20:00 uur, notulist Tamara G.

