
Notulen 12 november 2018

2) Geen op of aanmerkingen op de notulen van de vorige vergadering

3) Geen ingekomen post, muv een mailwisseling over sint: zie punt 4

4A) Sinterklaas inventarisatie enquête:

Er is een mailwisseling geweest nav de enquête over het al dan niet aanwezig zijn van zwarte pieten 
bij de sinterklaas viering op school. 2 Ouders hebben gezamenlijk gereageerd teleurgesteld te zijn in 
de beslissing die de OV heeft genomen om 2 zwarte en een roetveeg piet te laten komen. Roos heeft 
gereageerd dat we het jammer vinden dat ze zich hier niet in kunnen vinden, maar dat we de wensen
van duidelijke meerderheid hebben gevolgd. Er is afgesproken om er eventueel na de feestdagen nog 
keer met deze ouders over te hebben. 

4B) ALV evaluatie:

De ALV is prima verlopen, alhoewel de opkomst niet hoog was. De aanwezigen leken wel oprecht 
geïnteresseerd. 

5A) Activiteiten- statuten naar notaris:

De notaris heeft de statuten doorgelezen en wat kleine aanpassingen gedaan. Roos en Heidi gaan 
binnenkort naar de notaris om te tekenen. 

5B) Activiteiten- sinterklaas viering:

De cadeaus zijn uitgezocht door de leerkrachten uit een vooraf gemaakte selectie. Alles is besteld en 
wordt op school geleverd.

Pieten en sint zijn geregeld

Fabels is geregeld als verkleed locatie

Vervoersmiddel moet nog geregeld worden

Strooigoed wordt door Manon verzorgd; Roos neemt contact op met Elvira over allergie pepernoten

Manon maakt het boek voor Sint

Schoencadeaus zijn binnen ; schoenen worden 26 nov gevuld door Manon en Kristel

Er zijn voldoende hulpouders beschikbaar

Ramses is bezig met de €5 briefjes

Er wordt gezocht naar een nieuwe baard

5C) Luizenouders:



Er is wat verwarring ontstaan of de organisatie daarvan bij de OV of bij school ligt. Eelco meldt dat 
deze controles voor de hele school in een keer moeten en niet per klas. Roos mailt Eelco de lijst met 
vrijwilligers die we vanuit de OV hebben. Kristel meldt dat er ook nog namen bij de leerkrachten 
bekend zijn. Elco gaat dit coördineren voor de dinsdag na de vakantie. 

5D) kerstdiner:

Eelco geeft aan Heidi door hoeveel stagiaires er zijn voor een kleinigheidje

De kerst actie moet nog bedacht worden

Er worden nog ouders gezocht voor de versiering: sint en kerst

6) WVTTK:

Heidi: de voorleeswedstrijd komt eraan, alles is geregeld. 

Silvana: de evaluatie punten mbt de schoolreis  naar Drievliet is naar Drievliet gestuurd

Ramses vraagt of  de brieven aan de ouders voor betaling van de bijdrages is verstuurd. Elco zegt dat 
na te gaan bij de administratief medewerker. Ramses vraagt ook om een nieuwe leerlingen lijst. In 
januari gaat de brief voor de groep 8 kinderen de deur uit. 

Ramses: het sponsor geld 2018 wordt overgemaakt door Ramses

Volgende vergadering: donderdag 10 januari 19.45 uur (?)


