Notulen OR-vergadering 8 januari 2019
Aanwezig: Diana, Lisanne, Jolanda, Manon, Ingrid, Pamela
Afwezig: Willy, Diana K., Claudia
Notulist: Manon
1. Opening
2. Evaluatie Sinterklaas
Ochtend is prima, langer hoeft niet.
Sint was zelf ook erg tevreden, leukste Sint ever. Wil het graag volgend jaar weer doen.
Pieten aantal was ook prima. Pieten zijn ook op elkaar ingespeeld.
Volgend jaar in de onderbouwgroepen de kinderen per groepjes naar voren halen in alle
groepen i.p.v. individueel. Dit houdt de vaart erin, vooral voor groep 1-2.
Pieten pakken die zijn aangeschaft, hadden niet nodig geweest. Pieten pakken moeten
voortaan op school komen te liggen, om miscommunicatie en extra kosten te voorkomen (2
mensen van de ouderraad en 1 iemand van het team zijn verantwoordelijk). Diana S. vraagt
de pakken terug. Bij de Jumbo vooraf vragen of houdbare artikelen terug mogen.
Cadeautjes waren goed.
3. Evaluatie Kerstviering woensdag 19 december 2018
Versiering was zo klaar. Voorstelling in de Koepelkerk was een groot succes.
De werkgroep moet op tijd even contact opnemen met de werkgroep van de Singel. Zij willen
misschien de voorstelling daar ook vieren (donderdag). Wij zouden dan opbouwen en de
Singel afbreken. Diner was prima. Sfeer in de speelzaal was ook prima, ook al was er geen
tent. Opruimen ging goed.
Coördinatie van de ouderwerkgroep onderling ging ook prima.
Voor volgend jaar een paar nieuwe kerstbomen aanschaffen.
4. Carnaval 1 maart 2019, wie regelt wat, wanneer (drinken, chips, versieren)
De vergunning is aangevraagd (19 okt.). Diana S. ontvangt nog een nummer en Ingrid heeft
dit nodig voor de verkeersregelaars. Verkeersregelaars regelt Ingrid. De route is bekend,
hetzelfde als vorig jaar.
Ouderraad stelt voor: 10u opbouwen optocht. Willem en Singel starten op de Willem. Half 11
start optocht, eindigen op de Singel met hossen. Je moet de groepen niet uit elkaar halen.
Het plein van de Singel is het grootst om te hossen met z’n allen. Geen eten/drinken op het
plein bij de Singel. Er wordt gevraagd of ‘Het Steunpunt’ iets lekkers uitdeelt tijdens de
optocht. Evt. maat de ouderraad zakjes met snoep.
Manon geeft aan dat ze gehoord heeft van Lous graag op de Willem te eindigen.
Loeky heeft gevraagd of er een school uit Heijningen mag aansluiten. De ouderraad stemt
hiermee in. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd.
Geluidswagen voor en achter: Boerkes?
Ingrid e-mailt de werkgroep.
Thema: We vaeren uit!

5. Aanmelden Pannenkoeken dag 19 april (van 12.00 tot 13.00)
Stef meldt groep 8 aan en regelt wie er mee gaat. Alike gaat pannenkoeken bakken in
gebouw Irene is afgesproken met Kitty.
Ingrid geeft 2 pakken per kind mee naar huis. 19 April moeten de kinderen ze ’s ochtends
mee naar school nemen op wegwerpborden.
Kinderen zijn om 12 uur uit, maar kinderen die meegaan met de pannenkoekendag zijn om
13.00 uur klaar.
Ingrid heeft groep 8 gewhatsappt
6. Kort: schoolreis maandag 3 juni 2019
Bussen zijn geregeld. Brabant expres
Efteling is ook rond. 175 mensen doorgegeven.
Juiste aantallen moeten nog door worden gegeven.
Vooral de onderbouw even goed kijken bij het maken van groepjes hoe lang de kinderen zijn
1.10 of 1.20 en even navragen naar waar kinderen in durven en hier de groepjes op samen
stellen.
7. Volgende vergadering dinsdag 12 maart 2019
Thalisia woont deze vergadering bij.
8. Rondvraag
Overblijf loopt de spuigaten uit. Het past niet meer in de Meesplace. Overblijven is bedoeld
voor kinderen die tussen de middag niet thuis kunnen niet, niet voor de deugd.
Vraag aan Lous: In de Willem Spreekt en/of Parro zetten dat er nog mensen overblijfouder
willen worden. Misschien beginnen met het aanspreken van de ouders van groep 8,
aangezien deze kinderen eigenlijk best zelfstandig thuis moeten kunnen eten. Daarnaast zijn
er ouders die 1 kind ophalen en het andere kind laten overblijven. Dit moet niet kunnen.
Betalingen gaan goed.
Ingrid heeft een overzicht nodig van Lous m.b.t. nieuwe lln. na 1 januari 2019. (i.v.m.
ouderbijdrage).
9. Sluiting

