Notulen
Oudervereniging
8 mei 2018
Aanwezig:
Afwezig:

Dennis, Samira, Mirjam, Laura, Karin (school)
Hans, Janne, Arianne

Financieel
Blijft er niet teveel budget over? Hans vraagt zich dat af maar dat komt echt wel goed…
Shirtjes
Onderwerp komt altijd naar voren tijdens wandel3daagse. Er zijn tal van opties.
Als je je beperkt tot de sporttoernooien dan heb je er niet meer nodig dan max 40. Wandel3daagse
zijn het er max 90.
Shirtjes dragen tijdens de sportdag is niet nodig.
Shirtjes dragen tijdens schooluitjes past niet in het Wittering concept. Er zijn veel kinderen die het
niet plezierig vinden om zo’n shirt aan te moeten trekken.
Daarom wordt besloten om alleen shirtjes aan te schaffen voor de sportevenementen. Dit moeten
wel goede shirtjes zijn, bijvoorbeeld dry-fit. De kleur zou ijsblauw kunnen zijn. Het beheer wordt
neergelegd bij school.
Voor de Wandel3daagse komt er een strijkembleem, petje of een bandana bijvoorbeeld.
Mirjam neemt contact op met Arianne om een en ander op te pakken.
Wandel3daagse
Lucie Hemminga wordt gebeld om te vragen of alles goed loopt wat betreft de voorbereiding van de
wandel3daagse. Ze geeft aan dat het beter gaat dan vorig jaar. Ze heeft ook wat mensen die zich als
back up heeft opgegeven. Vrijdag is het minst in aanbod wat hulp betreft.
Chantal neemt later nog contact op om te vragen of ze rond is, zo niet dan wordt er nog een push
bericht uitgestuurd.
Als er nog materialen aangeschaft moeten worden dan kan Lucie dat gewoon aanschaffen. Zoals
waterkannen ed.
BBQ
De voorbereidingen worden momenteel getroffen, afspraken met leveranciers gemaakt en de
kaartverkoop start 9 mei.
We verwachten dat er minder afval is doordat de ouders zelf servies meenemen.
Karin vraagt de kinderen of ze speellijsten willen samenstellen voor de dj.
De kosten voor deelname aan de bbq door het schoolteam worden door school betaald.
Entertainment is deels gewijzigd verder alles in grote lijnen hetzelfde.

Schoolfotograaf
Hans heeft alles onder controle, er zijn voldoende hulpouders.
Privacywet
In het kader van nieuwe wetgeving AVG hebben we geconstateerd dat wij zelf geen
persoonsgegevens vastleggen van ouders. Wij maken gebruik van het ParnasSys systeem.
Mirjam gaat na of er nog losse eindjes liggen in het kader van deze wetgeving.
Na afloop van de bbq moeten we in de nieuwsbrief vermelden dat we alle verzamelde info
vernietigen.
De volgende vergadering wordt geannuleerd ivm de bbq. In plaats daarvan komt er een etentje met
elkaar waar we openstaande zaken nog aftikken met elkaar.

