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Verslag vergadering oudervereniging
Datum:09-04-2018
Aanwezig:

Afwezig:

Peter Pijlman, Monique Hendriksen, Marijt Belga,Susanne van Hoek,Greta
Dijkstra,Laura Heys,Karin Wagenaar,Margien Mekkes,Hannie
Hoenderken,Annemarie Helmholt,Albertine Geerts,Odette
Hamers,Willemien Breet
Marloes Knol

1. Opening
Hannie is deze vergadering de voorzitter.
Odette en Willemien zijn bij deze vergadering aanwezig ivm de koningsspelen en het
project”lopen voor water”.

2. Notulen 22-01-2018
De datum van de volgende vergadering klopt niet,dit moet 4 juni zijn.

3. Ingekomen stukken
Geen ingekomen stukken.
4. MR / GMR
MR:
Traject besproken andere schooltijden.
Vragen door personeel zijn ingedient bij Ankie,deze vragen worden door andere
scholen beantwoord die al een continurooster hebben.Er komt nog een
schoolbezoek na de meivakantie.Personeel krijgt een lijst welke school zij kunnen
bezoeken.
Besluit kan dit jaar vallen,maar gaat dan waarschijnlijk 1 aug 2019 in.
29 mei nieuwe vergadering
GMR:
Er is een nieuwe GMR voor Quadraten
5. Punten ter bespreking
a. Mededelingen school
Het geld van Bag 2 school is binnengekomen,dit geld is voor het betalen van de
pannakooi,speelgoedcontainers.
Epie Bouwman is gestopt met werken bij”de Nijenoert”.
Personele wisseling is opgelost met eigen personeel.

b. Koningsspelen
Dit jaar doen de groepen 7 en 8 niet mee aan de koningsspelen.
Thema is “zuinig met water”.
Er zijn vier onderdelen voor 168 leerlingen.
Er worden geen plastic bekers gebruikt voor het drinken,leerlingen nemen zelf
hun beker mee en krijgen water in de klas.Ook wordt er gezorgd voor
komkommer,appel en/of paprika.
Groep 7 en 8,85 leerlingen,gaan lopen voor water.
Ze gaan 6 km lopen met 6 liter(slootwater)ze krijgen 1 fles water om te drinken.
Dit is bedacht door de leerlingenraad.
Er zijn 4 opa`s voor nodig om dit te begeleiden.
Budget voor extra speelmiddelen mailen naar Odette(Laura)

c. Sportdag (27 juni)
Kinderen nemen hun eigen bidon mee,omdat er veel plastic bekers gebruikt
worden,deze kunnen ze weer vullen met water.
Er wordt gezorgd voor gezonde tussendoortjes,komkommer en meloen.
Voor de begeleiders wordt en thee en koffie geschonken.
d. Leden werven Oudervereniging
Hester Rozema heeft zich aangemeld,ze sluit aan bij de volgende vergadering.
e. Wandelvierdaage
De wandelvierdaagse start op 29 mei,de maandag is komen te vervallen.
f. Schoolreizen
Dit wordt geregeld

Rondvraag
Susanne:
Hoe wordt de school schoongemaakt,want de school is niet schoon en er ligt
veel stof.
Peter:
Er is een bedrag per leerling voor de schoonmaak.
De school wordt regelmatig gecontroleerd door een bureau.
Peter heeft gesprek met stafbureau over nieuwe aanbesteding schoonmaak.
Wordt vervolgd en het komt in de nieuwsbrief

Vriendelijke Groeten,
Karin Wagenaar.

De volgende vergadering is 4 juni!

