Oudervereniging St. Lambertusschool
Vergadering 27 september 2016
Aanwezig: Ilse Hakkens, Sita Hoppenbrouwers, Marieke de Vries, Sandra Vennix, Miranda van
Gestel, Mira Smits, Sandra Franssen, Bregje Baak, Mascha van Helvoirt en Marleen de Beijer
Afwezig: Annelies Dekkers, Marie-José Krol, Meintje van der Sande, Lizan van den Heuvel en
Anne Marie Harbers

1. Welkom
Miranda opent de eerste vergadering van het nieuwe schooljaar en heet iedereen welkom.

2. Notulen vorige vergadering
Deze worden goedgekeurd. Naar aanleiding van de notulen van de vorige vergadering: Er zijn
inmiddels genoeg brigadiers. De bijdrage van de Gemeente Eersel voor 2015/2016 is nog niet
ontvangen. Lizan mailt hiervoor naar de gemeente.

3. Mededelingen voorzitter
-

4. Mededelingen penningmeester
De begroting wordt besproken. Vorig schooljaar wordt positief afgesloten. Het resultaat wordt
besproken in de jaarvergadering. De bonnen van vorig jaar moeten z.s.m. worden ingeleverd bij
Ilse.

5. Mededelingen secretariaat
-

6. Mededelingen team
Op vrijdag 4 november as. is Marie-José 25 jaar in dienst. Wil de OV een bijdrage leveren aan het
cadeau? Ja, we betalen € 25,- mee aan het cadeau.
Er wordt een nieuwe website gebouwd. Het team is op zoek naar 1 of 2 ouders die mee willen
denken over vorm en inhoud. Kan het team laten weten wat er precies verwacht wordt van de
ouders? Misschien heeft Marieke interesse. Eventueel een oproep plaatsen in De Weekbert. De
OV is erg tevreden over de huidige website. Er is veel informatie op te vinden en de wekelijkse
updates zijn ook fijn.

Commissies
Schoolreiscommissie
Qua kosten komt een 'vroege' schoolreis duurder uit dan als we in mei/ juni op schoolreis gaan.
Hier is een paar jaar geleden voor gekozen i.v.m. de dynamiek van de groepen. Deze tijd van het
jaar zijn er helaas geen aanbiedingen. Misschien is het goedkoper om vóór april volgend jaar al te
boeken. Eventueel op een andere dag op schoolreis? Maandag, dinsdag of donderdag? Ook
i.v.m. drukte. Toch voorstellen dat het schoolreisje weer terug gaat naar mei/ juni. Miranda
koppelt met het team.
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Actiepunten
nr.
1
2
3
4
5

Omschrijving
Brief OV mailen nieuwe kinderen
Postbakje lerarenkamer nakijken
Kaartje sturen indien nodig
Internet pagina en Hotmail bijhouden
Bijhouden ontvangsten ouderbijdrage

Door wie
Miranda
Ilse/ Miranda
Miranda
Miranda
Ilse

Voor wanneer
1e week nieuw kind op school
Doorlopend
Doorlopend
Doorlopend
Doorlopend

7. Rondvraag
Sita: Op 5 oktober is het leerkrachtendag. Sita en Annemarie bakken beide een taart voor de
leraren. Erg leuk idee!

10. Sluiting
Miranda sluit de vergadering en dankt iedereen voor haar aanwezigheid.
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