Oudervereniging Basisschool St. Jan Duizel
Verslag van de vergadering gehouden op dinsdag 7 november 2017
Aanwezig;

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

Afwezig; Opening; Hanneke heet iedereen van harte welkom. In het bijzonder meester Frans, die voortaan bij
de vergaderingen aanwezig is.
Verslag vorige vergadering; Parro is intussen in elke klas geintroduceerd. Het bevalt goed.
Ziekmelding mag voortaan ook via Parro. De leraren gaan zoveel mogelijk communiceren via Parro.
Passend cadeau voor de familie van juf Franka is geregeld en het team gaat het afgeven.
De schoolfoto’s zijn anders dan andere jaren. De meningen zijn hierover nog verdeeld of het leuker is
dan wat we gewend zijn. Ook de kosten in overweging nemen voor de volgende keer.
Post;

in: informatiepakket van weer een andere schoolfotograaf.
Uit: verjaardagskaartje voor meester Frans en juf Manon.

Mededelingen van het team;
Voor het laatst komen deze sinterklaas met zijn pieten naar onze school. Ze hebben dit zo’n 30 jaar
gedaan. Dit mogen we niet zomaar voorbij laten gaan. Werkgroep Sint is druk bezig met 5 december.
En of we allemaal vast na willen denken voor een opvolger van deze goedheiligman.
Parro heeft z’n intrede gedaan in elke klas en het bevalt goed.
We hebben een mail gehad over de regels omtrent de TSO. Hier houden we voorlopig aan vast.
Wat het team geleerd heeft omtrent het Triade project loopt nog steeds door dit schooljaar. Wel met
de nodige aanpassing van de “regels, streepjes en briefjes“. Volgende studiedag gaat het team hier
verder over praten.
De verkeerswerkgroep, Miranda en Conny vanuit het team, zoekt versterking van enkele ouders.
Rondvraag 1; Kan de vraag voor nieuwe ouders voor de verkeerswerkgroep via de maandbrief? Als
dit niet lukt kunnen wij als OV ouders persoonlijk kan vragen.
Evaluatie vorige activiteit; Sportdag is goed verlopen. Evaluatie is geweest. Alles is goed verlopen. De
indeling van de dag was beter dan andere jaren!
Komende activiteit; Sinterklaas. Werkgroep is al druk bezig met 5 december.
Budget bespreking; ouderbijdrage stromen binnen.
Datum volgende vergadering; dinsdag 12 december 2017

