Ouderraad
Verslag vergadering Ouderraad 21 januari 2019
Aanwezig: Karel, Peter, Jolanda, Athina, Djessica, Evelien, Sofie, Wendy, Vivian en Natasja

1. Opening
Peter opent de vergadering

2. Verslag vergadering 10 december
Goedgekeurd

3. Ingekomen post:
Niets

4. Evaluatie Kerstontbijt/Kunst bij Kaarslicht
Kerstontbijt was weer gezellig en sfeervol, Iedereen zag er mooi uit. Er is goed gegeten en
gedronken en kleurplaat was een groot succes. Na het ontbijt werden nog snel even alle liedjes
geoefend want ’s avonds was het Kunst bij Kaarslicht. Het was heel druk in de kerk. Het geluid
van de muziek was op sommige momenten iets te hard, de microfoon te zacht. Jammer dat het
“verhaal van what a wonderful world” niet is verstaan. Volgende keer meer aandacht hiervoor.
Er zijn veel foto’s genomen, maar helaas bijna allemaal van de kinderen die links en in het
midden stonden. Sommige ook onduidelijk. Tip voor volgend jaar: 1 ouder vragen om foto’s te
maken en die vooraan in de kerk laten zitten. In totaal hebben we een hele mooie opbrengst
gehaald met de kerstactie zodat we € 800 aan het goede doel kunnen overhandigen.

5. Carnaval
Natasja gaat contact opnemen met Donja (is inmiddels gebeurd en we hebben toestemming om
het daar weer te vieren) Peter gaat contact opnemen met Evert of hij voor de muziek wil zorgen.
Donderdagavond 28 februari cafe versieren en podium zetten. De ouderraad gaat weer meedoen
met de playbackshow, gelieve iedereen al eens na te denken over onze act. Sophie zorgt voor de
boodschappen, volgende vergadering verder bespreken.

6. Schoolaangelegenheden
Bus voor schoolreis is geregeld, voor de rest nog niks.
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7. Rondvraag
Wendy had bij de gemeente gevraagd om de trottoirtegels terug goed te leggen aan school.
De aanvraag is afgehandeld maar de tegels liggen nog niet goed. Zij gaat terug contact opnemen
met de gemeente.
Natasja heeft nog steeds geen reactie gehad van de gemeente op haar verzoek van “meer
schoolaanduidingsborden”. Dit verzoek is al 2 keer eerder verzonden per mail en ook via buitenbeter app. Inmiddels heeft zij gebeld met de gemeente en contact gehad met Mevrouw Maas. Die
gaan er nu mee aan de slag. Donderdag is er overleg en zij gaat dit verhaal meenemen. Zij komt
er na het overleg op terug.

Volgende vergadering maandag 18 februari om 20.00 uur
Notulist: Natasja
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