Verslag OR vergadering 14 maart 2019;

Aanwezig: Lisanne, Lous, Ingrid, Jolanda, Diana, Claudia
Afwezig: Pamela, Diana K,
Notulist: Willy

1.) Opening:

2.) Evaluatie Carnaval:
De carnaval viering is goed bevallen op deze manier. ‘S morgens met de hele school
eerst wie wordt de Willem. Dit was erg leuk om dit met de hele school te kunnen
doen. Eerst Wie wordt de Willem dan de optocht en uiteindelijk om 12. 00 uur klaar.
Aandachtspunt voor volgend jaar:
*Communicatie met De Ster (gaf dit jaar wat onduidelijkheid ivm de route van de
optocht)
* Route flexibel ivm de carnaval wagens en de straten
* Opbouwen van de optocht op een locatie en het einde ook op een locatie. Dit jaar
werd er door de Singel in gevoegd maar er waren ook kinderen van de Singel en de
Willem die samen een groep waren en dit liep niet soepel.
* Het motto uit andere plaatsen gebruiken zodat er hopelijk ook uit andere plaatsen
mee gedaan kan worden aan onze optocht. En wat ook leuk zo zijn als er lichtjes in de
karren worden gebouwd zodat ze ‘s avonds in Helwijk mee kunnen lopen.
* misschien op school al wat knutselen voor de carnaval
3.) Pannenkoeken dag:
Ingrid regelt dit met Stef.
Willy zorgt dat er op het Steunpunt een poster komt te hangen.

4.) Paasontbijt:
Paasontbijt is op goede vrijdag 19 april 2019.
Ingrid geeft de bonnetjes voor de boodschappen aan Lisanne en die regelt dit met de
Jumbo. Jolanda haalt dit donderdag s middags op en gaat na schooltijd al een deel
klaar zetten met Willy.
Brood komt van Bussing, dit haalt Diana op vrijdag ochtend 19 april 2019 op. En we
moeten ook rekening houden met de allergieën van de kinderen.

Ingrid zorgt voor de betaling van de boodschappen en kookt de biologische eieren.
Er is gekozen voor 10 eieren per klas ( 60 In totaal)
5.) Koningsspelen:
Dit gaat samen met de Singel voor de grotere groepen op het voetbal veld. Voor de
kleuters is weer een programma geregeld bij de Korfbal.
De ontbijt pakket zijn besteld deze worden gebruikt voor de lunch ivm continu
rooster die dag.
‘s morgens staan de bal spellen centraal en s middags de mini Roparun. Dit wordt
geregeld door Boudewijn Baan. Jessica zal de kickoff verzorgen. Koffie en thee is
beschikbaar voor de vrijwilligers, en ook de schoonmaak van de kantine moet
geregeld worden. Als er een nota voor komt wordt deze gedeeld door de Singel en de
Willem.
Het Thema is H 2go
6.) Avondvierdaagse
Deze is van 4 juni t/m 7 juni 2019. Dit wordt los gekoppeld van school. Er mag wel per
groep van school worden in geschreven maar dan door de klassenouder of een ouder
die dat wenst. Dit is eventueel te vragen per groeps app via whatsapp.
De laatste avond wil de ouderraad wel voor een versnapering zorgen bij goed weer
een ijsje anders een Roze Koek.
7.) Schoolreisje:
Alles is geregeld. Maximaal twee weken van te voren moet de bus maatschappij
weten met hoeveel we gaan.
8.) Eindfeest:
De laatste maandag voor de grote vakantie is de musical van groep 8 ‘s middags voor
de kinderen op school s avonds voor de ouders. Er word druk nagedacht hoe dit s
avonds in goede banen te lijden om dat gebouw Irene klein is als iedereen zo maar
binnen komt. Zo ook de oud leerlingen.
‘s avonds na de musical is er nog de gelegenheid om wat te drinken in gebouw Irene
maar de vraag is wel om dan met zijn alleen op te ruimen en niet altijd dezelfde
ouders en leerkrachten.
3 juli is het uitglijden voor groep 8, deze zijn donderdag vrij.
4 juli is het stoeltjes wisselen voor de groepen 1 t/m 7 en vrijdag 5 juli zijn alle
leerlingen vrij!!
9.) Overblijf
Loopt goed. Er is voor de donderdag een nieuwe overblijf ouder gevonden.
Betaling gaat goed. Er wordt alleen nog in de Meesplace en het kleuter lokaal

gegeten en niet meer bij de boeken kasten dit gaf te veel onrust.
26 en 28 maart 2019 is de herhaling EHBO bij kinderen voor een aantal overblijf
ouders.
10.)

Dinsdag 16 april 2019 volgende or vergadering 20.00

11.)
Rondvraag:
Claudia: Er mag altijd gevraagd worden of ik kan helpen.
Lous: de nieuwe datum omtrent de nieuwbouw is dinsdag 26 maart.
12.)
Sluiting:
Iedereen bedankt voor jullie aanwezigheid.

