Notulen vergadering 06-11-2018

oudervereniging met directie

OV met directie
Aanwezig: Mieke, Susan, Marian, Suzanne, Annemiek, Maartje, Lizette en Evy
Opening
- Susan opent de vergadering
Notulen vergadering 06-03-2018
- Goedgekeurd
Evaluatie met Mieke
- Schoolreisje:
* Hele leuke dag met z’n allen
- Gala:
* Leuke avond
* Het verzoek gekregen om één aanpassing maken te maken in de quiz. Er staat één
woord in vermeld wat tegenwoordig niet meer kan.  aangepast door Evy
- Infoavonden:
* Goed verlopen
* Tevreden over alle leerkrachten, extra complimenten aan Linda
* Fijn dat groep 4 en 5-6 samen de info avond gedaan hebben
- Schoolfotograaf:
* Liep als een trein
Sinterklaas
- Commissie: Maartje, Marian Lizette, Evy en juf Marlous
- Woensdag 5 december 2018
- Sint, Pieten en Nelly geregeld
- Snoepgoed is gekocht
- D’n Eik heeft helaas geen ruimte in te ochtend. Wel mag er gebruik gemaakt worden van de
douches. Lunch is ook vastgelegd.  eventueel starten bij Brandweer of bij Susan.
Kerst
- Commissie: Maartje, juf Janneke en juf Linda
- Donderdagavond 20 december 2018
- Ideeën: samen dineren en sing-along in de kerk
Schoolreisje 2019
- Dinsdag 4 juni 2019

- Voorgestelde locatie wordt goedgekeurd
- Geen reservedatum plannen. Bij ECHT slecht weer eerder naar school terug voor een
filmpje of spellen circuit.
AVG wet
- We krijgen geen emailadressen meer van de ouders om de factuur te mailen  algemene
factuur gaat via ouderportaal.
- Mieke geeft de OV de keus om adressen erin te laten staan of eruit te halen  uiteindelijk
de keuze gemaakt om namen en telefoonnummers erin te zetten. Evy stuurt nieuwe versie
naar Mieke.
EU-Schoolfruit
- EU-schoolfruit stimuleert kinderen om samen in de klas meer groente en fruit te eten.
- Jaarlijks kunnen scholen zich hiervoor aanmelden (voor half september opgeven)
- Loting welke scholen hieraan deel mogen nemen.
- 20 weken lang 3 stuk groente/fruit per leerling per week
- Levering door een door EU-schoolfruit aangewezen leverancier
- Mieke en Evy gaan bekijken om hier in het schooljaar 2019/2020 aan deel te nemen.
Agendapunten Mieke
- Ouderportaal
* bijna 100% aanmelding van de ouders
* in de toekomst wordt er nog gekeken naar eventuele uitbreiding.
- Vooruitblik ouderavond 13 november 2018
* 20:00-20:25 OV deel
* 20:30-±22:00 Thema: Media en Kinderen; een nieuwe kijk op opvoeden
* 40-50 aanmeldingen
* Eventueel Thema 2019: Chromebooks
- Vooruitblik activiteiten rest van het jaar
* is in voorgaande punten al het één en ander besproken
* Koningsspelen vallen komend jaar één week eerder ivm goede vrijdag. Datum is 12
april 2019
* Welk feest?
Wie?
Communiceren met
peuterwerk

Sinterklaas

Marlous

Marielle

Kerst

Janneke en Linda

Marion

Carnaval

Harrie en Silke

Marielle

Koningsspelen

Nicole en Helga

Marion

- Personele ontwikkelingen
* Mieke heeft ons bijgepraat over de ontwikkelingen.
Datum volgende vergadering plannen
- Evy neemt hiervoor in januari contact op met Mieke
Rondvraag
- Er is verwarring geweest over de studiedag van november. Hoe kon dit gebeuren?
* Het was goed vermeld in het jaarboekje (maandagmiddag 5 november) en op de
één of andere manier is dit verkeerd op de kalender komen staan (dinsdagmiddag
20 november). Vanuit de kalender wordt het Sprokkelblad gemaakt, dus daar stond
het ook foutief in vermeld.
Sluiting
- Susan sluit de vergadering betreft gedeelte met directie.

Namens secretariaat oudervereniging
Evy Huvenaars

