Ouderraad
Verslag vergadering Ouderraad 1 oktober 2018

Aanwezig:

Ingeborg, Peter, Jolanda, Athina, Wendy, Djessica, Evelien, Sofie, Vivian en Natasja

1. Opening
Peter opent de vergadering

2. Verslag vergadering 3 september jl.
Goedgekeurd,
Offertes van de bus zijn binnen, minimum verschil, Sofie gaat nog een paar dingen navragen
Natasja heeft mail verzonden naar Gemeente Hulst ivm slechte aanduiding schooluitgangen, dit
nog eens navragen

3. Ingekomen post:
Sinterklaasboeken, Schoolreisboek en papieren van KvK (goedkeuring uittreding oude leden
OR)
4. Sinterklaas
De Sint komt op vrijdagochtend 30 november weer een bezoekje brengen aan onze school.
De takenverdeling is als volgt:
Evelien, Athina en Wendy gaan op 14 november om kadootjes en pakken deze in
Natasja regelt de pakken van Sint en Pieten
Natasja neemt contact op met hoofdpiet Johnny
Jolanda en Natasja gaan schminken op 30 november om 7.30 uur bij Jolanda
Peter regelt vervoer Sinterklaas
Sofie gaat om de boodschappen
Volgende vergadering bespreken we dit verder.

5. Kerstactie
We gaan weer voor de verkoop kerstchocoladekransjes in melk, wit en puur. De kinderen krijgen
briefje mee rond 5 november. Op 20 november gaan Djessica en Jolanda het geld tellen en de
bestelling bij de sligro plaatsen. Evelien haalt de chocolade op. Athina bestelt zakjes bij Van
Wijck. De vergadering van 10 december beginnen we om 18.30, eerst inpakken en daarna
vergaderen.
Kunst bij Kaarslicht is op woensdag 19 december.
Kerstversiering wordt op vrijdagochtend 9 december vanaf 8.30 uur opgehangen door Jolanda,
Athina en Sofie
Ouderraad basisschool Heidepoort

Pagina 1

6. Schoolaangelegenheden
De tuin van de school ziet er niet meer zo mooi uit. Peter stelt voor om een datum te prikken en
met alle leden vd ouderraad iets te doen. Natasja weet dat de tuin laten opknappen via de
gemeente (hulst werkt) meevalt in prijs, voor evt snoeiwerk of zo. Voor het opknappen van het
plein is een offerte. Ingeborg gaat dit bespreken met Karel. Jean-Paul gaat dit voorleggen tijdens
vergadering van MR. Volgende vergadering verder bespreken
Juf Anneriet zit in januari 40 jaar in het onderwijs, wat gaan wij voor haar organiseren?
Ze wil zelf iets doen voor de kinderen, verschillende ideeën gaan rond, we komen hier op terug.
7. Rondvraag
Wendy: is er dit jaar weer pietengym? Juf Ingeborg weet dit nog niet, gaat dit navragen
Hoe zit het met de ouderbijdrage? Athina zegt dat er af en toe bedragen binnen komen op de
rekening.

Volgende vergadering maandag 12 november om 20 uur

Notulist: Natasja
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