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Lieke van Vught, Denise van Overdijk, Irma van de Wal, Monique Bakker,
Sultan Gedik, Tugba Tas, Nuray Can , Britta Heiner.
26-08-2019
Monique Bakker

1. Opening en vaststellen agenda
Denise opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
2. Financiën
De kas controle wordt dit jaar gedaan door Pieter van de Ven en Anneke Dolman, Lieke zal ze
uitnodigen voor de controle.
De ouderbijdrage voor het schooljaar 2019-2020 blijft €30, deze wordt nog vastgesteld tijdens
algemene ouderraad van 17 september 2019.
De begroting voor het schooljaar 2019/2020 wordt ook gepresenteerd tijdens de algemene
ouderraad.
3. Jaar planning
Algemene ouderavond
Sinterklaas
Kerstviering op school

17-09-2019
5-12-2019
19-12-2019

Kerst markt

14-12-2019

Carnaval op school
Carnaval De optocht
Schoolfotograaf
Pasen

21-02-2020
22-02-2020
April 2020
10-04-2020

Schoolreis
Suikerfeest
Avondvierdaagse

mei/juni 2020
25/26 mei 2020
juni 2020

4. Vergaderdata
9-10-2019 14.30 uur op school
9-12-2019 9.00 uur op school
27-01-2020 9.00 uur op school
16-03-2020 9.00 uur op school
11-05-2020 9.00 uur op school
29-06-2020 9.00 uur op school
Afsluiting schooljaar nader te bepalen.

de hele OR (presentatie Monique)
Monique B, Britta, Tugba
de hele OR
kerstvoorstelling regie Irma
Amalia koor/ band regie Sultan
Nuray en Denise
Kerststukjes – cakepops- speelgoed
Lieke en Britta + hele OR en ouders
Monique+ ouders
Denise
Lieke, Sultan, Nuray
in de nieuwsbrief opnemen
Denise en Tugba
Nuray, Sultan en Tugba
Monique

5. Komende activiteiten
Algemene ouderraad 17-09 om 13.00 uur, in de nieuwsbrief wordt de uitnodiging opgenomen
voor alle ouders. De presentatie wordt opgesteld door Monique. Het financiële gedeelte maakt
Lieke en de inleiding tijdens de algemene ouderraad zal worden gedaan door Denise. De vier
nieuwe leden van de ouderraad zullen dan voorgedragen worden voor stemming en na een
positieve stemming zitting nemen in de ouderraad.
6. Actiepunten
Nummer 92 Groen op het schoolplein. Vanuit school is Anne van Aeckerlin naar voren getreden
om dit project op te pakken. Samen met walnoot en kindertuin zullen Anne en Monique dit
project oppakken. Er is ondertussen al contact met Wim Ruis, hij heeft ook mee gewerkt aan de
mooie tuin die is ingericht bij Liduina.
7. Rondvraag
• De ontvangst maandag na de vakantie was erg sober.
• Vakanties en studiedagen zijn niet bekend. Graag zo snel mogelijk na het starten van het
schooljaar het vakantierooster op de site van school plaatsen. Ook wordt aangegeven dat het
op papier mee krijgen van de vakantie informatie als prettig wordt ervaren.
• Het oversteken rond school wordt op nieuw als onveilig ervaren. De borden “auto te gast”
bieden geen uitkomst voor de veiligheid van onze kinderen.
• Is het mogelijk om samen met de peuterspeelzaal te kijken naar de afstemming van de tijden
van de peuterspeelzaal op de schooltijden, deze lopen nog parallel met de oude schooltijden.
De middagtijden van de peuterspeelzaal worden als erg lastig ervaren.
8. Sluiting
•
•

Denise sluit de vergadering
Volgende vergadering is 9-10-2019 14.30 uur op school

Actielijst
Nummer
92

Datum
26-082019

Onderwerp
Wie
Gereed
Meer groen op het schoolplein – reactie Monique, lieke April 2020
van de gemeente
en Anne

