Ouderraad Basisschool
‘de Ark’
Datum: 10-12-2020
Aanwezig: OR
Voorzitter: Natasja Donkers
Financiën: Maaike Johansen
Notulen: Inez Oosterom
01
02

03

04

05

06

07
08
09
10
11

Lid: Dennis Lucius
Lid: Debby van Ballegooi
Lid: Mariska Sleenhoff

Opening
Welkom
Mail
Schoolfotograaf: Evaluatie over de schoolfotograaf met Anke besproken via de mail.
8 oktober 2021 komt de schoolfotograaf.
Kerstdecoratie: Correspondentie gehad met leerkracht over de kerstdecoratie.
Sinterklaas: Facturen ontvangen.
Groep op Parro klassenouders: Er is een groep aangemaakt op Parro voor alle
klassenouders. Zo kunnen we met alle klassenouders communiceren.
Vlog MR/OR, aandeel Leonie en Inge
Paar weken geleden hebben we contact gehad met zijn alle over een eventuele vlog van de
MR/OR.
MR heeft nu ook vergadering en gaan dit bespreken.
Ze vonden het een leuk idee dat we een voorstel rondje willen maken voor de vlog.
Sinterklaas
Sinterklaas en zijn pieten hebben een leuke ochtend gehad. Optreden per klas in de
talententuin voor sinterklaas was heel erg fijn en meer 1 op 1 aandacht voor de kinderen.
Voor herhaling vatbaar.
Kerst
Iets lekkers voor vrijdag 18 december is besteld bij de bakker. Allergie lijst is ook afgegeven.
Prijsjes voor de bingo zijn ook al gehaald.
Chips is besteld bij de supermarkt.
Kerstbudget is op. Er is nog geld over van sinterklaas dus kan daar nog van gebruikt worden.
Afscheid Elly/ Kennismaking Femke
Dennis en Maaike zijn niet aanwezig bij het afscheid van Elly aanstaande donderdag.
We gaan donderdag ook kennis maken met Femke.
Cadeaus zijn geregeld.
Carnaval
Afspraak met Anke gemaakt op 7 januari 2021 om carnaval te bespreken.
Er is geen optocht dit schooljaar.
Stukje voor de nieuwsbrief dinsdag 14 december bij Elly
We schrijven een stukje per activiteit.
Schoolreisje
Schoolreisjes vinden plaats in mei 2021.
Rondvraag
Geen vragen.
Volgende vergadering
28 januari 2021
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