OV Vergadering van woensdag 29 januari 2020
Plaats: O.B.S. De Flint
Tijd: 20.00 uur
Aanwezig: Erik, Astrid, Helga, Linda, Irene, Judith
Afwezig: Koosje, Agnes

1.

Opening
Astrid opent de vergadering.

2.

Notulen van de vorige vergadering/ Actiepunten
Notulen zakelijke ouderavond goedgekeurd. Deze kan op de website. Vorige
OV-notulen is niet aanwezig.
NR

Omschrijving

Wie

Wanneer

1

Website notulen plaatsen

Bennie

Doorlopend

2

Decoratie Hal

3

Doorlopend

Valentijn

Linda, Judith

Paasfeest

Kogels Helga

Kogels, Paaseieren groot en klein,
stoepkrijt en walnoten

Donderdag 6 feb.
Voor 9 april

Walnoten Linda
Stoepkrijt controle
Erik
Paaseieren Linda
en Koosje

3.

Evaluatie Kerst
Kerst is goed verlopen. Het was een mooie wandeling voor de kinderen. Ook
het eten voor de kinderen was gezellig en voor de ouders was er weer soep
en wijn aanwezig.

4.

Evaluatie Voorleesontbijt
Het voorleesontbijt was weer een succes. De boodschappen waren goed
ingeschat en kan als vernieuwde boodschappenlijst op de site. Opa’s en
Oma’s hebben de kinderen voorgelezen. Erik heeft de bovenbouw
voorgelezen.

5.

Thema Projectweek
Projectweek start op 11 mei 2020. Erik heeft het voorstel om VRIJHEID als
thema te doen. Geven om elkaar. Wij hebben dit jaar 75 jaar vrijheid. Erik
zou het leuk vinden als we een monument of bijzondere plek in de buurt
kunnen bezoeken. Er staat nog geen thema vast dus suggesties zijn welkom.
Het thema is een agenda punt voor de volgende OV-vergadering.

6.

Paasfeest
Helga besteld de kogels, Linda regelt de walnoten en Erik gaat kijken
hoeveel stoepkrijt nog op school aanwezig is en komt hier bij een van ons op
terug. Ook moeten er paaseieren komen zowel groot als klein.

7.

Koningsspelen
Koningsspelen is op vrijdag 17 april 2020. Jolanda kijkt of het ontbijt weer
via de Jumbo geregeld kan worden. Hulp met de spelletjes regelen de juffen
van de onderbouw meestal. Dit jaar moet er nog wel iets bedacht worden
om de rommelmarkt commissie niet in de weg te lopen. De rommelmarkt is
zaterdag 18 april en meestal zetten ze de middag ervoor al spullen klaar.

8.

Rommelmarkt
Schalen en soeplepels moeten we voor ons zelf even in de gaten houden.

9.

Leerlingenraad
Op dit moment niks nieuws. Donderdag 6 februari is de volgende
vergadering.

10.

Financiën
Gaat allemaal goed. De eigen bijdrage en schoolreisjes komen er straks weer
aan. Er zijn nieuwe formulieren nodig om van alle ouders toestemming te
kunnen krijgen om als penningmeester de mailadressen te kunnen krijgen.
Helga verdiept zich hier nu in.

11.

12.

Mededelingen vanuit school
-

Wanneer komen de speeltoestellen die geplaats zouden worden door ’t
Faan. Hier moet even contact mee worden opgenomen.

-

Spullen die gekeurd of gerepareerd moeten worden zijn voor rekening
van de school niet voor de OV.

-

Erik vraagt of we iets over de staking hebben gehoord of wat onze
mening hierover is.

-

Er zijn nog niet genoeg reacties binnen op de vragenlijst over de gelijke
tijden die via de mail naar ieder gezin is gestuurd. Er komt nog een
herinnering en een oproepje in de nieuwsbrief. Wanneer hier voldoende
reactie op is volgt er een uitslag.

Rondvraag
Moeten we de hal ook voor Valentijn versieren? Linda geeft aan hier
donderdag 6 januari ‘s morgens wel mee bezig te kunnen. Judith wil daar
wel bij helpen.
Dit kan tegen de voorjaarsvakantie weer opgeruimd worden en na de
vakantie kunnen we de hal veranderen in Pasen.

13.

Astrid sluit de vergadering.
Op donderdag 16 april 2020 is de volgende OV-vergadering.

