Notulen 28 november 2018
Aanwezig: Janne, Dennis, Arianne, Laura, Hans, Mirjam, Marianne (school), Bas (nieuwe ouder),
Claudia (nieuwe ouder)
Afwezig: Samira
Excursie commissie:
Fanatieke commissie, deze ouders zijn erg druk om van alles te organiseren. Kernconcept binding:
waar hoor je bij? Hoe komt het dat je daarbij wilt horen? Idee was om naar Toverland te gaan, unit 3
krijgen de verantwoordelijkheid voor kids van unit 2 en 1. De hele school, we zorgen voor elkaar, we
leven met elkaar. Ouders zullen bij een attractie zijn, niet groepjes begeleiden. Er is alleen een
budget tekort. Dit komt neer op 1800 euro. Er zullen meer excursies zijn maar daar kunnen we
wandelend naartoe. Keuzes voor zo min mogelijk kosten. Wij hebben geen schoolreisjes, dus de
informatie richting ouders moet ook duidelijk zijn, het moet niet over een ‘schoolreis’ gaan.
1800 euro tekort, praktische afwegingen, tijdstip, wat met de allerkleinsten. Marianne zal dit op
school en met de commissie bespreken.
Shirtjes en bandana’s
Shirtjes zijn alleen voor de sportevenementen. Bandana’s voor de wandeldriedaagse. Alle materialen
zouden op school blijven en niet gewassen worden door ouders zelf. Wel kan Valerie een beroep op
ons doen met hulp tijdens het wassen.
Schoolfotograaf
Janne legt contact met Karin Visschers en we gaan ons richten op alleen klassenfoto’s.
Kwartaalstart
Sfeer was goed, mensen waren enthousiast, veel kinderen deden mee. Er was echt sprake van
verbondenheid. Alleen de soep en brood waren te vroeg op dus de volgende keer wordt het brood
niet op de tafels gezet maar bij het buffet gehouden. Daarnaast wordt er meer brood en soep
geserveerd. Chinese tomatensoep vond niet iedereen lekker dus de volgende keer wel een vega
variant maar niet chinese tomatensoep. Het zou goed zijn om serveerbakken aan te schaffen bij de
Action.
6 februari is de volgende kwartaalstart Marianne en Karin zouden een spreker via het Nivos opteren.

Sint update
4 december komt de Sint op school. De laatste keer dat ze het samen doen met de Groote
Wielenschool want de Groote Wielenschool wil dit graag op 5 december. Er zijn 3 ouders die op de
dag zelf helpen. De Sint neemt twee pieten mee en er komt een pietenbende.
Duurzaamheid schoencadeautje is dit keer geslaagd.

Een ouder had een idee maar dit was te laat om nog in 2018 mee te nemen. Wellicht volgend jaar.
Notulen
Karin attenderen op twee actiepunten (Laura).
Kerst
Dennis en Laura formuleren een mail dat wij niet achter de lampionnentocht staan.
Stand van zaken financiën
17 ouders hebben nog niet betaald.
Sportcommissie
Hans is bij een vergadering geweest en heeft toegelicht wat de procedure is rondom declareren. Als
er iets is kunnen ze Hans benaderen. Wij nodigen Ewout uit voor de OV-vergadering die voor de
sportdag (12 april) plaatsvindt.
Schoolplein
Arianne informeert bij Karin naar de status van de uitvoering van het nieuwe schoolplein.
Notuleren
Bas de Gier wil de volgende keer op 21 januari notuleren.

