Notulen
Oudervereniging
21 januari 2019
Aanwezig:
Afwezig:
Notulist:

Dennis, Samira, Laura, Hans, Janne, Arianne, Bas,
Claudia (nieuwe ouder), Mutinta (school)
Mirjam
Bas

Vorige notulen
Excursie(s)
Besloten is dat de excursie naar Toverland niet door gaat. Voornaamste reden is het hoge
kostenplaatje. Voor alle units zijn alternatieve excursies bedacht.
Shirtjes / bandana’s
Er is nog geen volledige duidelijkheid over de verantwoordelijkheid van het wassen van de
shirtjes na de sportdag. Tijdens vorige vergadering is vastgesteld dat de ouders ze niet mee
krijgen maar school ze centraal wast, de OV kan helpen in de uitvoering indien gewent.
Actie Mutinta: navraag bij Marianne naar de organisatie van het wassen van de shirtjes en
verwachting van de OV.
Schoolfotograaf
Janne heeft contact gelegd met Karin Visschers, een enthousiaste ouder die de klassenfoto’s
wil doen. Het bestuur heeft de verwachting dat de foto’s kosteloos worden gemaakt, dit is
nog niet expliciet besproken. Daarnaast is er nog duidelijkheid nodig over de digitale
distributie van de foto’s naar de ouders.
Actie Janne: verder afstemmen met Karin Visschers over kosten en distributie. Bas kan
helpen als er nog een oplossing is voor distributie.
Actie Janne: opstellen van een plan t.a.v. het maken van de klassenfoto’s
Sinterklaas
Sinterklaas viering was een succes. Hans heeft een rekening van 75 euro betaald, van kosten
die uit de gemeenschappelijke pot met de Groote Wielenschool dient te worden bekostigd.
Actie Mutinta: Groote Wielenschool vragen 75 euro te betalen aan Hans.
Financiën
Voor alle kinderen, op 3 kinderen uit 2 gezinnen na, is de bijdrage binnen. Laura stuurt een
email ter herinnering. In totaal is nu €15.700 binnen, €700 meer dan begroot. Hier komt nog
bijdrage van instromers nog bij.
Er wordt gekeken naar goede bestedingen voor de vervangingsreserves, er is een instrument
aangeschaft en mogelijk worden parasols vervangen.
Er is een subsidie toezegging binnengekomen voor €14.000 van het Prins Bernard
Cultuurfonds. Exacte voorwaarden en verdere details zijn op dit moment niet bekend.

Carnaval
Dennis merkt op dat er niet zo veel ondersteuning van de OV georganiseerd hoeft te
worden, anders dan het doen van boodschappen. Speciaal aandachtspunt is dat
versiering / serpentines e.d. brandwerend dienen te zijn, Dennis neemt hierover
contact op.

Kerst terugblik
Stuif eens in was een groot succes. Jammer dat de wandeling niet door kon gaan, zeker omdat er
veel initiatief was genomen voor de entertainment langs de route. Mutinta geeft aan dat de oudere
kinderen de kleinere kinderen mee naar de wensboom bij Unit 3 mochten meenemen en de
kinderen dit erg leuk vonden.
Volgend jaar mag Wittering de donderdag avond voor de kerstvakantie het Atrium. Wellicht diner en
route?

Kwartaalstart
Er zijn geen extra voorbereidingen nodig van commissie. Miriam en Janne zorgen voor
boodschappen, daarnaast verzoek aan eenieder ter plaatse even bij te springen indien nodig.

Nieuwsbrief
31 januari wordt deze uitgestuurd.
Actie Bas: tekst maken om voor te stellen en naar Laura sturen
Actie Dennis: bepalen of er een oproep tot hulp voor Carnaval nodig is
Actie Laura: bij Chantal navragen of de subsidie toekenning in de nieuwsbrief moet
Daarnaast een herinnering opnemen voor ouders om zich aan te melden voor de kwartaalstart

Overig
Grada
Grada heeft na vele jaren inzet als leerkracht onlangs afscheid genomen. We vinden het op
zijn plaats een bloemetje te sturen.
Actie Laura: bloemetje sturen namens OV
Bestuurswijzigingen
Actie Laura: bestuurswijziging agenderen voor volgende vergadering

