Ouderraad Basisschool
‘de Ark’
Datum: 17-10-2018
Aanwezig: OR
Voorzitter: Natasja Donkers
Financiën: Maaike Johansen
Notulen: Vanessa Bouwman
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Lid: Arjan v Doorn
Lid: Inez Oosterom

Opening
Welkom
Mail
- Uitkomst kledinginzamelingsaktie is €24,- het was in totaal 160kg.
- Ilse geeft aan bij de kerstgroep te willen.
- Mail van Elly ivm de ouderbijdrage.
- Mail verstuurd naar andere skipov scholen ivm schoolreisje.
Financiën
Deze zijn weer gecontroleerd door Elly.
Elly gaf aan meer onder de aandacht te willen brengen dat ouders met de auto voor
uitstapjes deze hun reiskosten kunnen declareren. Er word een mail naar Suzan gestuurd dat
de leraren zelf een briefje of formulier in de klas mogen verzorgen voor deze declaratie. Wij
als OR vinden dit niet nodig. Declaratie is prima, maar we willen het niet ‘promoten’
Sinterklaas
Volop aan het regelen. Cadeau’s zijn bekend en worden zsm besteld. De pepernoten zijn al
besteld.
Sinterklaas komt aan met de vrachtwagen.
De andere participanten gaan mee betalen aan de kosten voor 5 dec. Elly bepaald de
verdeling.
28 okt strooipieten, 5 nov raamdecoratie maken, 16 nov schoen zetten, 5 dec het grote feest
Kerst
Er is een kerstman geregeld. Er komt een markt met een wedstrijd: wie heeft de mooiste
marktkraam verkiezing. Ook zal er een podium zijn voor de kinderen om een show te geven.
De opbrengst gaat voor een deel naar JOIN FOR ENERGY en een deel gebruiken we voor
het schoolplein van de kleuters.
Dag van de Leerkracht
Deze is erg leuk en goed ontvangen.
Iedereen was heel enthousiast.
(voor volgend jaar: Voor een toffe peer van al je oogappels)
Kledinginzameling
Volgende keer graag weer een week eerder beginnen met verzamelen. Deze keer ging dat
niet ivm de schoolfotograaf de aula nodig had.
Schoolfotograaf
De foto’s zijn inmiddels mee naar huis gegeven. Weer valt de kwaliteit tegen…. Volgend jaar
nieuwe fotograaf. Ook gaan de broer/zusjes foto’s standaard genomen worden. Het werken
met briefjes kost veel tijd.
Ouderbijdrage
De brief word via Parro verstuurd. De betaling gaat dit jaar het zelfde verlopen als
voorgaande jaren. We zoeken voor volgend jaar naar een andere manier.
Feestweek
Omdat we iets extra’s willen doen in de laatste week van het schooljaar zitten we te denken
aan een ‘feestweek’ leuke activiteiten net voor de vakantie.
Ook de ouder-bedank middag willen we iets anders gaan invullen.
Volgende vergadering
14 nov
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AKTIELIJST
Start datum
ZSM
ZSM
28 nov
ZSM

Onderwerp
Declaratie formulier
Cadeau’s sinterklaas
Schoenkado’s
Strooipieten rondleiden
1hulpouders 5 dec om 7.30uur
Thema tafel/feestweek

Aktie door?
Leraren/Elly
Natasja
Vanessa
Vanessa
Margaret (parro)
Inez

Datum Gereed

28 nov
5 dec
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