Besluitenlijst vergadering ouderraad 21 november 2017
Aanwezig: Lydia Verstraelen, Moniek Vogels, Mirjam Wijnen, Mari van Dongen, , Herald de Klein,
Ellen Koenders, Barbara van Sleeuwen, Joyce van Lith (notulen)
Afwezig: Ester de Bruijn, Moniek van de Aa, Carlijn van der Steen

1. Opening
2. Notulen vorige vergadering/ actielijst
Bij inschrijving van activiteiten is gebleken dat dit via de smartphone niet helemaal goed
werkt waardoor men verkeerd staat ingeschreven. Bij start van een werkgroep dient men
vooraf te checken of ouders zich als werk- of hulpouder hebben ingeschreven.
Op sharepoint wordt actueel bijgehouden welke ouders hebben ingeschreven op een
activiteit. Check dit overzicht bij start van een werkgroep.
Barbara zal tijdens de vergadering van het MR overleggen/brainstormen m.b.t. ideeen over
hoe nieuwe ouders benaderd kunnen worden. Barbara, Lydia en Moniek van de Aa plannen
vervolgens een afspraak om hierop door te pakken.
Werkgroep sportdag eerste vergadering staat gepland voor eind november
De kerstbomen voor op het schoolplein worden dit jaar niet door JVG tuinen georganiseerd.
Graag allen uitkijken waar zo goedkoop mogelijk kerstbomen te krijgen zijn
In plaats van de grote kerstoom in de aula, zoals vorig jaar, heeft Lydia 3 kunstbomen
geregeld.
Goedgekeurd, Carlijn zet ze op Sharepoint.
3. Sinterklaas
Het gehele dagprogramma is inmiddels rond, laatste puntjes worden nog op de “i” gezet.
Belangrijke punten om nog mee te nemen in de organisatie:
- pieten informeren dat ze geen olie/dagcreme opsmeren i.v.m. schminken
- zorgen voor genoeg spiegels bij het schminken
- pieten een panty over de haren heen laten doen
- minimaal 2 mensen plannen bij het afschminken (± 1,5 uur hiervoor plannen, Lydia hebben
we hiervoor achter de hand)

Na afloop van de talentenjacht laten we de ouders al zoveel mogelijk de sint-versiering mee
opruimen, dan is dit ook ongeveer met een kwartiertje klaar.
4. Kerstmis
Het programma begint inmiddels vorm te krijgen.
Voorafgaand aan het kerstprogramma zal er aan de kinderen gevraagd worden om samen
met de ouders een recept aan te leveren van een hapje (warm of koud). Van alle recepten zal
een receptenboek gedrukt worden.
Op donderdag 21 december begint om 13.00 uur het programma “voor kinderen”.
Met in de middag leuke activiteiten. Om 17.00 uur worden de kinderen in de klas verwacht
voor het avondprogramma; ze gaan dan eten in de klas.
De ouders en broertjes/zusjes worden om 18.00 uur in de aula verwacht. Daar zal door de
leraren een musical opgevoerd worden en kunnen de kinderen ook nog wensen/gedichten
uitvoeren.
Op deze avond kunnen de kookboeken gekocht worden. De opbrengst hiervan is voor
Samenloop voor hoop (kinderkanker)
Einde avondprogramma 19.00 uur.
Vrijdag 22 december; het programma “door kinderen”.
Mensen met een beperking uit Zeeland zullen hiervoor uitgenodigde worden. Er zal eerst
geknutseld worden en daarna zullen er activiteiten opgevolgd worden.
De werkgroep is nog naar het volgende op zoek:
- naar iemand die kan filmen tijdens de musical op donderdagavond. Sanne van Lieshout is
hier geopperd;
- naar iemand met huifkar en paard (voor tussen 10.00 en 12.00 uur). Graag via de app
communiceren wie er evt. al gevraagd is.

5. Rondvraag
- Graag iedereen een foto mailen naar Lydia
- De datum van het schoolreisje is inmiddels aangepast naar 8 juni
- De open dag van de Wizzert zal hetzelfde verlopen dan vorig jaar
- Werkgroep carnaval het eerste overleg wordt gepland.
Ter info actuele leerlingaantal: 149 leerlingen
Datum volgend overleg:

31 januari 2018 20 uur, bij Joyce (kerkakkers 16)
27 maart 2018 20 uur, bij Herald (blazoenlaan 49)
17 mei 2018 20 uur, Bij Ellen (Gildeveer 2)
14 juni 2018 etentje bij d’n Brouwer

Actiepuntenlijst

Datum
30 augustus 2017

30 augustus 2017

30 augustus 2017

30 augustus 2017

30 augustus 2017

30 augustus 2017

24 oktober 2017

24 oktober 2017
24 oktober 2017

24 oktober 2017

24 oktober 2017

24 oktober 2017

Actiepunt
Afsluiting financieel
boekjaar '16-'17 op
Sharepoint zetten
Incasso
ouderbijdrage vorig
schooljaar
Updaten
Wizzerttassen en
aanleveren info die
aan nieuwe ouders
gegeven wordt
Nieuwe ouders
uitnodigen voor infobijeenkomsten
Google-forms
aanmaken, eerste
sluiting begin oktober
Aanpassen adres
ouderraad naar
nieuwe locatie
Wizzert voor KvK
Notulen overleg 30
augustus op website
zetten
Acties punt 3, zie
boven
Juffen vragen
rugzakjes uit te delen
aan nieuwe kinderen
Overleg Lydia,
Barbara en Yvon over
uitleg nieuwe ouders
Lydia legt contact
met Peter van
Gerwen voor de
fotoplaat, daarna
met Marc van Zuylen
voor de foto’s
Sportdag; Barbara
initieert overleg met
directie Oventje en
Vlasgaard en

Wie
Ester

Klaar
24 oktober 2017 V

Ester, Barbara en
Lydia

November 2017

Lydia

September 2017 V

Carlijn

Staan in Blauwe
Kamer in kast naast
wastafel
September 2017 V

Lydia en Carlijn

September 2017 V

Lydia en Ester

Oktober 2017

Carlijn

November 2017 V

Ester

November 2017

Carlijn

10 november 2017
V

Lydia

December 2017

Lydia

Januari 2018

Barbara

December 2017

24 oktober 2017

24 oktober 2017

24 oktober 2017

21 november 2017

21 november 2017

21 november 2017

21 november 2017

21 november 2017

21 november 2017

21 november 2017

21 november 2017

voorzitters
ouderraden
Paarse mappen op
zolder uitzoeken,
lege mappen naar
Ester
Kerstwerkgroep
regelt kerstbomen
schoolplein via JVG
Lydia legt contact
tussen OR Vlasgaard
versiercommissie en
Ellen zodat verdere
afspraken over
versieren gemaakt
kunnen worden
Overzichtslijsten per
activiteit met
werkgroep- en
hulpouders opnieuw
doorsturen inclusief
telefoonnummers
Vergaderingen OR
doorgeven aan
Martine zodat ze in
de agenda van de
Wizzert worden
geplaatst
Brief naar ouders
versturen om te
informeren of de
kinderen met de foto
op de fotoplaat
geplaatst mogen
worden.
Notulen overleg 24
oktober op website
zetten
Informeren voor
filmen bij Sanne van
Lieshout
Kerstbomen regelen
voor op het
speelplein
Ouders informeren
m.b.t. aanleveren
recepten hapjes
Informeren naar
iemand met huifkar
en paard

Allen

December 2017

Kerstwerkgroep

December 2017

Lydia en Ellen

December 2017

Lydia

December 2017

Lydia

December 2017

Lydia

April 2017

Carlijn

December 2017

Ellen

November 2017

Iedereen, liefst gratis

December 2017

Lydia

December 2017

Iedereen

December 2017

21 november 2017

Iedereen een foto
aanleveren aan Lydia

Iedereen

z.s.m.

