Oudervereniging Basisschool St. Jan Duizel
Verslag van de vergadering gehouden op dinsdag 12 september 2017
Aanwezig;

Team: Wil
OV: Hanneke, Kirsten, Susan, Adrienne, Marjo, Wendy en Janneke

Afwezig; Opening; Welkom op de eerste vergadering na de vakantie!
Verslag vorige vergadering; Het zand in de zandbak is vervangen. En even zelf in de gaten houden of
in de patio een mooi tuintje gemaakt wordt. Dit is wel de planning.
Post;

in: Uit: Kaartje naar juf Jolanda en Petra.

Mededelingen van het team; Donderdag 14 september crematie van juf Franka. Alle kinderen zijn
vrij. Vrijdag is er een afscheidsviering op school.
School is ingeloot voor museumschatjes.
Website is zoveel mogelijk aangepast. Jaarverslag van 2016-2017 is bijna klaar. Kalender is ook al
ingevuld voor het hele schooljaar.
Ester is overgestapt naar basisschool de Vest in Hoogeloon. Freek en Benthe zijn gewisseld. En per 1
oktober 2017 hebben we Conny der Kinderen als IB-er.
Beleid 2017-2018:
* Cluster JandeVest. Vakinhoudelijk samenwerken.
*SOT - schoolontwikkelteam
* Aanscherping visie
*Rapportage
* OGO
Pilot met Parro. Een app waar leraren makkelijk kunnen communiceren met ouders.
Volgende week zijn de verwachtingsgesprekken.
Drinken bij de TSO voortaan van thuis meebrengen. Nummereen heeft de prijs aangepast. We vragen
aan de MR of ze weten waar het prijsverschil met andere scholen vandaan komt.
We hebben de week van 25 september week van de pauzehap. Op dinsdag, woensdag en donderdag
krijgt de bovenbouw een gezonde pauzehap.

Rondvraag 1; Wie komt er vanuit het team bij de OV vergadering als Wil weg is? Is nog niet bekent.
Houden we de 2e dinsdag van de maand aan? Vergadering oktober laten we vervallen.
Eerstvolgende vergadering is dinsdag 7 november.
Korte pauze; Evaluatie vorige activiteit; laatste schoolweek. Was leuk! Misschien voor de groep 8-ers niet zo
spectaculair. Maar was prima geregeld.
Komende activiteit; Sportdag. We wachten nog even af of het doorgaat omdat er nog erg weinig
aanmeldingen voor hulpouders. Adrienne en Wendy hebben al met Nicole voorbereid.
Budget bespreking; de brief voor de ouderbijdrage gaat de deur uit voor eind september.
Kascontrole was oké.
Informatie voor de maandbrief; De oudervereniging zorgt voor een passend gezamenlijk aandenken
voor de familie van juf Franka.
Verdelen activiteiten; Sportdag: Adrienne en Wendy
Sinterklaas: Kirsten en Janneke
Kerst: Hanneke en Marjo
Carnaval: Adrienne
Pasen: Kirsten
Schooluitstapje: Susan en Hanneke

Indelen van de klassenouders; groep 1-2 Wendy Barten, groep 3-4 Kirsten de Laat, groep 5-6a
Adrienne, groep 6b-7a Femke Bierens en groep 7b-8 Marjo Couwenberg.
Rondvraag 2; Schoolfotograaf komt 6 oktober. Hanneke is erbij.
Datum volgende vergadering; dinsdag 7 november 2017

