Ouderraad
Verslag vergadering Ouderraad 12 november 2018

Aanwezig: Ingeborg, Peter, Jolanda, Athina, Djessica, Evelien, Vivian en Natasja
Afwezig met kennisgeving: Sofie en Wendy
1. Opening
Peter opent de vergadering
2. Verslag vergadering 1 oktober
Goedgekeurd
3. Ingekomen post:
Niets
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 om de kadootjes en pakken deze in
Natasja heeft de pakken van Sint en Pieten geregeld
Jolanda en Natasja gaan schminken op 30 november om 7.30 uur bij Jolanda thuis
Peter heeft vervoer Sinterklaas en Pieten geregeld
Sofie gaat om de boodschappen, dit nog kortsluiten met Jolanda
5. Kerstactie
De bestellijsten zijn inmiddels meegegeven met de kinderen. Zodra er geteld is volgende week
kan de bestelling van de chocolade en de zakjes erdoor. Evelien gaat erom naar de Sligro. De
vergadering van 10 december beginnen we om 18.30, eerst inpakken en daarna vergaderen.
Kunst bij Kaarslicht is op woensdag 19 december. We gaan ’s ochtends Kerstontbijt doen,
iedereen die kan helpen wordt geacht aanwezig te zijn. De hoogste groepen gaan spullen
klaarzetten in de kerk na het ontbijt, buffettafels van Natasja staan thuis klaar. De ouderraad
gaat, net als vorig jaar, voor een lekkere versnapering zorgen. Ingeborg regelt de cake, Djessica
gaat brownies bakken en de rest weet het nog niet. Zodra je een idee hebt wil je dit dan op de
app zetten. Er mag ook iets hartigs aangeboden worden voor bij de wijn. Graag aanwezig om
18.45 uur in de kerk
Kerstversiering wordt op vrijdagochtend 7 december vanaf 8.30 uur opgehangen door Jolanda,
Athina en Sofie
6. Schoolaangelegenheden/Schoolreis
Er zijn op het moment geen andere schoolaangelegenheden dan dat er besproken is.
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Schoolreis 16 mei naar … gaat niet door, park is gesloten. Een nieuwe optie wordt besproken,
Peter gaat de bus vastleggen.
7. Rondvraag
Evelien: Hoe ver staat men met de tuin? De tuin van de school is inmiddels al wat opgeknapt, er
moet echter nog veel gebeuren. Het meeste werk wordt uitbesteed aan derden.
Verder geen vragen.
Tot slot 1 opmerking van Ingeborg over het dodehoekproject, dit zal volgend jaar mei (eindelijk)
plaatsvinden.

Volgende vergadering maandag 10 december om 18.30 uur

Notulist: Natasja
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