Oudervereniging Basisschool St. Jan Duizel
Verslag van de vergadering gehouden op dinsdag 10 april 2018
Aanwezig;

Team: Frans
OV: Hanneke, Wendy, Kirsten,Susan, Marjo en Janneke

Afwezig; Adrienne
Opening; Hanneke heet iedereen van harte welkom.
Verslag vorige vergadering; Nog steeds niet in de maandbrief gekomen dat we een nieuw lid zoeken
voor de oudervereniging. Hanneke mailt het nogmaals door. Nu naar Connie.
Post;

in: Uit:-

Mededelingen van het team; Op 5 april zijn alle kinderen van groep 7 geslaagd voor het
verkeersexamen.
Wij doen dit jaar niet mee met de Koningsspelen. Het is voor ons een bewuste keuze geweest om dit
jaar wel de eigen sportdag in september te doen en deze dag voorbij te laten gaan. Wij willen per
jaar bekijken aan welke sportdag we dat jaar meedoen.
Onderzoek naar andere schooltijden. Er komt een vervolgonderzoek naar de wensen van de ouders.
Indien het gaat veranderen zal het pas ingaan vanaf januari 2019.
Komende vrijdag 13 april blijven de schooldeuren dicht i.v.m de stakingsdag in Brabant en Limburg.
We hebben aandacht gevraagd via de nieuwsbrief over respectvol gedrag.
Op 17, 18 en 19 april voor groep 8 eindtoets Route 8.
Donderdag 26 april is er géén continurooster. De school is om 15.15 uur uit.
Mededelingen MR; zijn volop in vergadering over het continurooster.
Rondvraag 1; Zullen we de laatste schoolweek weer iets leuks organiseren voor alle kinderen?
Vossenjacht vorig jaar was leuk. Even brainstormen wat we willen.
Korte pauze;Evaluatie vorige activiteit; Pasen. Het paasbrood kan beter vervangen worden door een mini
krentenbolletje voor elk kind. Eitjes en lolly’s waren lekker! Verder was het in elke klas goed
verlopen.In alle groepen is op eigen invulling van de leerkracht aandacht besteed aan Pasen.
Komende activiteit; Het schooluitstapje is nog niet helemaal rond. Team en oudervereniging komen
nog samen hierover.
Budget bespreking; -

Informatie voor de maandbrief; We zoeken een nieuw lid voor de oudervereniging. Dit gaat
Hanneke nogmaals doorgeven.
Rondvraag 2; Datum volgende vergadering; dinsdag 15 mei

