Verslag vergadering OR de Lindelaar
datum

: 01-03-2017

locatie

: de Groene Borg

tijd

: 20.00 uur

Aanwezig namens OR: Jan Koerts; Cor Jager; Connie Alingh, Alberto Jansen,Annemarie Lahuis,
Marjan Tolsma.
Aanwezig namens leerkrachten ; Esther Veenstra, Jeltje Jansen
1)

Opening

Jan opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom
2)

Notulen

Notulen februari worden goedgekeurd.
Jeltje geeft nog aan dat de activiteit op de laatste schooldag niet te groot moet worden omdat er ook
afscheid is van Sytske en Janny.
3)

Mededelingen/ingekomen stukken

Actielijst wordt bij langs gedaan en aangepast
4)

Werkgroepen

Werkgroep laatste schooldag: overleg is inmiddels gepland
Er moet een nieuwe werkgroep komen voor de Sportdag. Deze zal 2 of 9 juni zijn. Sportdag is voor de
groepen 5 t/m 8. Voor de groepen 1 t/m 4 komt er ook een activiteit samen met de Wegwijzer.
Is er ook nog budget om iets met Pasen te doen? Cor gaat dit bekijken.

5)

Financiën

Tot nu toe is er 94% van de ouderbijdrage betaald. Het komt nu ook niet meer in de nieuwsbrief te
staan.
Oud papier inkomsten lopen goed.
Ook de bedragen voor de schoolreizen zijn nu bekend. Voor groep 8 was er teveel begroot maar dat
komt nu op €108,- Dolf regelt het innen van de gelden.
6)

Oud papier

7)

Verkeer

Connie: Er is een app voor praktisch verkeersexamen. We kunnen hier mee gaan werken. We moeten
kijken op dit op een tablet gebruikt kan worden en dan eerst even een proef route doen.
Streetwise op de Perkenslag gaat niet lukken. De route is er te kort voor. Misschien kunnen we de
Heerakkers hiervoor gebruiken? Het vindt plaats op 8 mei
Er zijn nog geen reacties gekomen op de vraag voor een nieuwe verkeersouder.
Ook zijn er nog te weinig ouders die willen helpen met het praktisch verkeersexamen op 10 april. We
zullen hiervoor nogmaals de ouders uit de groepen 7 en 8 benaderen eventueel via de klasse-app of
via een briefje.
VVN Assen doet voor het nieuwe schooljaar voor de gemeente Midden-Drenthe de fietscontrole
8)

Rondvraag

Connie: er mag geverfd worden op het schoolplein. Hiervoor is speciale verf nodig. Dit is verkrijgbaar
bij Van der Pol.
Cor: er is nog budget voor speelgoed voor alle groepen
9)

Afsluiting

Jan sluit de vergadering om 20.50 uur.

