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

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

Afwezig; Opening; Hanneke heet iedereen van harte welkom.
Verslag vorige vergadering; Parro werkt goed. Maar niet op elk merk telefoon werkt alles hetzelfde.
Team is bij Cees, de man van juf Franka, geweest. Manon maakt nog een fotoalbum van Franka op
school afgelopen 7 jaar. Deze gaat het team ook nog een keertje brengen.
Heeft de school al ouders benaderd voor de verkeerswerkgroep? Nog niet. Komt volgende maand op
de maandbrief.
Post;

in: Uit: -

Mededelingen van het team; Sinterklaas is goed verlopen. Miranda was onder de indruk hoe in
Duizel de surprises tentoongesteld werden. In Hoogeloon werd dit heel anders gedaan en ze wil dit
dus ook daar zo gaan voorstellen. Compliment voor onze school dus!
We zijn al volop met de voorbereidingen voor Kerst bezig.
Elke vrijdag voor een schoolvakantie zullen we continue rooster hebben en zal de school om 14 uur
uit zijn.
Rondvraag 1; Komt er nog een continue rooster volgend schooljaar. Nee. 3 jaar na de vorige enquete
gaat de school opnieuw kijken.
Korte pauze;Evaluatie vorige activiteit; Deze hulpsinterklaas en pieten zijn,na 30 jaar, voor het laatste jaar bij ons
op school geweest. We hebben al een nieuwe hulpsinterklaas met pieten gevonden voor volgend
schooljaar. 5 december was leuk op school. Ook de aankomst met het treintje was leuk. Jammer dat
de kindjes van Nummereen niet in het treintje pasten. Kirsten maakt een stukje voor de maandbrief.
Komende activiteit; Kerst. Team en OV leden zijn al druk bezig met de voorbereidingen. Dit jaar
hebben we een kerstmarkt. De opbrengst van de markt gaat naar spelmateriaal voor binnen en
buiten. Morgen gaan brieven uit naar de ouders.
Budget bespreking; Ouderbijdragen zijn zo goed als binnen.
Informatie voor de maandbrief; Stukje over Sinterklaas.

Rondvraag 2; Tijden over hulp kerstviering maakt Hanneke voor ons.
Zullen we deze schoolfotograaf weer vastleggen voor volgend schooljaar? Hanneke kijkt even verder.
Waar zou de MR mee bezig zijn? We horen er zo weinig van de laatste tijd.
Marjo stopt volgend jaar als lid van de oudervereniging. In januari gaan we een oproepje plaatsen
voor nieuwe leden. En eventueel ouders persoonlijk benaderen.
Datum volgende vergadering; dinsdag 16 januari 2018 om 20.30 uur.

