Notulen OV vergadering 13 december 2016
Aanwezig: Miranda, Annelies, Mascha, Mira, Marieke, Meintje,
Bregje Sandra V en Sandra F (Notulist)
1. Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom
2. Notulen vorige vergadering worden goedgekeurd;
Als opmerking hierbij dat het stukje wbt brigadieren en de
schoolfotograaf nog moeten worden aangeleverd.
3. Geen mededelingen vanuit de voorzitter.
4. Geen mededelingen vanuit de penningmeester.
Er zijn nog steeds geen gegadigden voor overname
penningmeesterschap.
5. Geen mededelingen vanuit het secretariaat.
6. Mededeling school;
Annelies vraagt hoe wij denken over de “zwarte pieten”
discussie. Hoe gaan we hier volgend jaar mee om.
Hoe staat de school / de OV en het sinterklaas comité hierin.
Op dit moment heeft school hier geen mening over. Vanuit de
sint commissie komt het voorstel om volgend jaar op tijd met
het sint comité rond de tafel te gaan. Alle aanwezigen snappen
dat het lastig is om eventuele roetveeg pieten toe te voegen
zoals in het Sinterklaas journaal. Dit met name omdat je vaak
bekende gezichten (pieten) uit het dorp hebt. Dit jaar waren de
zwarte pieten wel erg zwart. Wellicht zijn bruine pieten een
optie?? We willen dit nogmaals bespreekbaar maken en komt
als agenda punt terug tijdens een volgende vergadering.
7. Evaluatie Sinterklaas. Vanuit het sint comité kwam naar voren
dat het toch erg wenselijk is dat er iemand op de dag zelf vanuit
de OV aanwezig is. Dit met o.a. de tijdsplanning. Dit jaar liep het
erg uit. Tevens komt de vraag waarom er in groep 5 al surprise
wordt gemaakt terwijl in deze groep nog veel kinderen
“geloven”. Annelies geeft aan dit niet te weten, vraagt dit aan
Harry.

8. De kerst commissie is volop bezig met de voorbereidingen voor
de kerstviering / tocht.
Het wordt een route met diverse punten waarop de
leerkrachten die met een groep meelopen telkens een deel van
een verhaal vertellen. De groepen worden opgesplitst in
kinderen uit groep 1 t/m 5 (kortere route) en kinderen uit groep
6 t/m 8. Het is wenselijk als ouders met hun kinderen
meelopen. Er komt nog een stukje met informatie hierover in
de weekbert. De klassen ouders zorgen samen met de kerst
commissie voor het kerstontbijt.
9. Carnaval commissie
Er wordt aangegeven dat het nog niet zeker is waar dit
schooljaar carnaval gevierd wordt. In verband met het
veranderen van eigenaar bij de Gouden Leeuw is wellicht een
andere locatie beter. De school is verbonden met het
gemeenschapshuis. Misschien is dit een betere optie, tevens
kijkend naar het kostenplaatje.
De offerte van de Gouden Leeuw is nog niet binnen. Wordt dus
nog vervolgd.
10.Rondvraag;
De vraag komt hoe school denkt over het verhogen van de
vrijwillige ouderbijdrage zodat ouders geen aparte bijdragen
hoeven te betalen voor het schoolreisje of andere activiteiten.
Groep 8 uitgezonderd ivm schoolkamp. Voor alle kinderen
hetzelfde bedrag. Annelies zal dit met Harry overleggen.
11.Voorzitter dankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit de
vergadering.

Volgende vergadering woensdag 25 januari om 20u.

