
Vergadering Oudervereniging 14 juli 2021 19:30 uur

Aanwezig: Désiré, Renate, Audrey, Ralf, Gabby, Anneloes, Saskia, Liesbet, Ankie, Nanouk, Ruud

Afgemeld: Manon

Notulen vorige vergadering: 2 juni 2021 goedgekeurd.

Actiepunten vorige notulen doorgenomen en afgehandeld.

Openstaande actiepunt(en):

 Kascontrole volgt nog

Notulen MR vergadering 17 juni 2021 doorgenomen.

De nieuwe notulen zal Nanouk voortaan eerst downloaden en daarna delen.

Dit i.v.m. het niet kunnen openen van de bestanden.

Punten uit MR notulen:

 In het volgend schooljaar 2021-2022 zal geprobeerd worden enkele dialect lessen in de

thema's te passen.

 Leermethode Jeelo zal in het nieuwe schooljaar 2021-2022 gefaseerd ingevoerd worden.

 Groepsindeling

Agenda punten:

 Temperatuurbeheersing in school :

◦ zit niet in groot onderhoud

◦ luchtverversing in 3 lokalen

 Rondom het thema verkeer kwamen nog enkele punten naar voren uit de omgeving van de

school / route naar school. Er is contact tussen Audrey en Mandy Hensen / Linda Theulen

hierover. Dit betreft een extra zebrapad op de Heerstraat t.h.v. Krijtenberg en Molenstraat.

 Ingekomen punten vanuit ouder:

◦ Minibieb:

◦ Na de zomervakantie wordt de inpandige bibliotheek zoals het er nu uitziet weer

toegankelijk voor ouders en kinderen.

◦ Omdat er reeds een bibliotheek is in de school, is een minibieb niet iets waar school

aandeel aan heeft. Indien men een  minibieb wil op starten, is dit op eigen initiatief. De

grond rondom school is van de gemeente.

◦ Schoolfruit:

◦ Er is voor gekozen niet mee te doen aan het programma schoolfruit om de volgende

redenen:

Kwaliteit niet altijd voldoende / Complex (schillen, schoonmaken, door Corona lastiger

omdat we normaal gesproken hulp hadden vanuit de mensen van de Huiskamer in het

Leuke) / De soorten fruit, kinderen lusten het niet of is niet praktisch.

◦ Het idee om via de ouders te inventariseren heeft op dit moment geen draagvlak. Voor



school is het momenteel het meest functioneel dit via de ouders te laten verlopen. Een

kleine berekening maakt het behoorlijk prijzig naar mening vanuit ouderraad. Daarom

op dit moment geen optie. Jaarlijks kan het punt schoolfruit bekeken worden vanuit

school. Indien dit wijzigt dan komt dit weer op de agenda.

Activiteiten:

 Vrijdag 16 juli Musical groep 8 i.s.m. De ouders van groep 8. Zij organiseren deze musical.

 Kamp groep 8: overnachting vind plaats bij een van de ouders thuis.

→ bijdrage OV 200 euro groep 8 en 7 x  20 euro schoolreis 2020

 21 juli is het afscheid van Juf Anja en Juf Femke gepland op school.

08.30 uur De kinderen van de klas halen de juffen op het plein op onder begeleiding van

muziek van Gino. Er staat dan een erehaag van ouders en kinderen op het schoolplein.

Tussen 08.30 en 09.00 uur is er mogelijkheid voor ouders om afscheid te nemen van de

juffen.

Het programma start om 9 uur op school. Hiervoor komt een circus.

 Jantje Beton : Dit wordt georganiseerd door de Oudervereniging. De opbrengst is voor de

helft voor school en voor de helft voor landelijke speeltuinen. Hiervoor gaan alle groepen

langs de deur voor verkoop. Vind plaats in de week van 15-29 september.

OV stemt voor deelname.

Ankie neemt dit op zich, Ralf en Ankie stemmen de overdracht samen af.

 Kinderpostzegelactie 2021-2022 wordt van de agenda geschrapt, hiervoor in de plaats

nemen we deel aan Jantje Beton.

 Evaluatie alternatieve schoolreis: Dag was een succes!

◦ Leuke activiteiten: karate, breakdance, workshop, stormbaan. Ook de frietwagen is

goed bevallen, goede prijs/kwaliteit.

Rondvraag:

 Voorschoolse opvang vanaf 2021-2022

 Peuterspeelzaal 08.15-11.45 uur wordt 08.15 – 12.15 uur vanwege VVE indicatie. Info volgt

via Ouderportaal.

Laatste vergadering van Ralf Jenniskens, wij danken Ralf voor zijn vele jaren inzet en bijdrage aan

de Oudervereniging en sluiten het schooljaar samen af. Ralf BEDANKT!

Vergadering gesloten om 21.30 uur

Vergaderdata van de OV 2021-2022 volgen na de zomervakantie.


