Oudervereniging Basisschool St. Jan Duizel
Verslag van de vergadering gehouden op dinsdag 11 september 2018
Aanwezig;

Team: Frans
OV: Hanneke, Wendy, Adrienne, Susan, Patty, Kirsten en Janneke

Afwezig; Opening; Iedereen van harte welkom. Voor Patty is dit haar eerste officiële OV vergadering.
Verslag vorige vergadering; De 154,- euro van de clubkascampagne is gestort.
Post;

in: Vergunning is verleend voor gala voor de komende jaren. Deze brief gaat naar de
schoolverlatersdagen organisatie.
Uit: Verjaardagskaartje naar Ineke, Jolanda, Petra

Mededelingen van het team;
We zoeken voor de verkeerscommissie nog 1 0f 2 ouders die actief willen helpen. Denk aan
organiseren fietskeuring, maken brigadiersrooster enz. Christel blijft contactpersoon en Manon
coördineert vanuit het team. Maar praktische aanvulling vanuit de OV zou zeer gewenst zijn!
Conclusie in deze vergadering is dat er een andere manier van werving moet komen. Dit staat los van
de oudervereniging.
Er komen dit jaar geen klassenouders. Alle vragen en mededelingen voor de ouders lopen via
SocialSchools. Als er iets anders nodig blijkt te zijn, weten de leerkrachten en ouders de OV leden
vast te vinden.
Vanuit kunsteducatie gaan de groepen 4 t/m 8 naar het DAF-museum.
Op donderdag 27 september neemt het team afscheid van onze IB-er Conny der Kinderen. In haar
plaats komt Yvonne Timmermans.
Doorgeven dat als men op SocialSchools reageert, de leerkrachten soms verdere info eronder geven.
Hier krijg je geen melding van maar moet je zelf in de gaten houden.

Rondvraag 1; Is de nieuwe schoolfotograaf goed bevallen? En wanneer zijn de foto’s klaar? Voor de
herfstvakantie. En dan zien we het resultaat.
Moeten wijzelf de TSO afmelden als het continurooster begint? Doe het, dan zit je zeker goed.
Wanneer komt er een info avond over hoe de nieuwe groepen indeling bevalt? In oktober ergens.
Voegt het douchen na de gym iets toe?
Gaat het anti-pestbeleid nog steeds door dit schooljaar? Ja. En vreedzame school ook.

Korte pauze; Evaluatie vorige activiteit; De fotozoektocht was leuk! Goed geregeld!
Komende activiteit; inplannen wie welke activiteit doet.
Sint: Kirsten en Patty
Kerst: (Diner) Susan en Janneke
Carnaval: Adrienne en Wendy
Pasen: Janneke
Schoolreisje: Hanneke
Laatste schoolweek: Allemaal
Schoolplein: Hanneke en Kirsten
Budget bespreking; Brieven van de ouderbijdrage gaan bijna de deur uit.
Informatie voor de maandbrief; Rondvraag 2; Datum volgende vergadering; dinsdag 9 oktober 2018 om 20.30 uur.

