Verslag vergadering OR de Lindelaar
datum

: 07-09-2016

locatie

: de Groene Borg

tijd

: 20.00 uur

Aanwezig namens OR: Jan Koerts; Cor Jager; Alberto Jansen; Djoke Timmerman; Annemiek Lubbinge,
Connie Alingh
Aanwezig namens leerkrachten: Jeltje Jansen
1)

Opening

Jan opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom
2)

Notulen

Notulen juli worden goedgekeurd
3)

Mededelingen/ingekomen stukken

Mail Janine betreffende het gezamenlijke cadeau
Mail Cor concept handboek; een ieder elke functie nog apart aanleveren / draaiboeken sinterklaas ed
mail Dolf; twitter account werd beheerd door Sandra Schmidt zij heeft nu geen kinderen meer op
school iets voor ouderraad -> geen belangstelling advies oproep via nieuwsbrief voor een ouder
11-10 is de Kits Primair vergadering met alle OR's Jan en Cor gaan hierheen
4)

Werkgroepen

Boekenweek ; thema opa en oma vanuit leerkrachten regelt Aaltje de boeken overleggen of de OR de
boeken moet inpakken of dat het bij de boekenwinkel gedaan wordt.
Fietscontrole: pakketten aanvragen - > Conny hulp vragen via nieuwsbrief dan aanmelden via or-mail
Sinterklaas; Jeltje, Djoke, Janine en Annemiek

Sint Maarten; lichtjesavond eventueel koffie door OR aanbieden
5)

Financiën

Schooltenues kunnen dit schooljaar aangeschaft worden -> Claudia
Als er benodigdheden nodig zijn zoals ballen ed hoort de OR dit graag mag via de OR aangeschaft
worden
Van het kleuterspeelgoed moet geïnventariseerd worden wat er stuk is -> jeltje / Djoke
Het bankje ter nagedachtenis aan Fina is betaald door Kits Primair
Klassengeld wordt komende weken uitgedeeld
6)

Oud papier

melden via Facebook dat de containers met oud papier pas ik oktober voor het eerst geleegd worden
Komende keer nog 2 vrachtwagens en 3 karren dan in oktober 3 vrachtwagens en 1 kar
In December hebben we geen containerauto's hoe dit op te lossen?
Ingekomen mail van Dolf betreffende oud papier; directeur Wegwijzer is bij hem geweest zij willen
graag samen doen met oud papier -> wij weten niet hoe het gaat ontwikkelen de komende tijd dit
schooljaar blijft het zoals het was.
7)

Verkeer

RTV Drenthe komt 14 september filmen n.a.v het winnen van de gouden fiets / fietsschool van het
jaar. Hiermee is ook een fiets clinic gewonnen voor groep 7 en 8.
Streetwise in voorjaar 2017
April fietsexamen groep 7 en 8
Conny wil de NS nog weer vragen voor groep 8
Nieuwe verkeersouder oproep in de nieuwsbrief; deze mag mee naar de infodag van VVN in
Wildlands
8)

Rondvraag

Jeltje heeft nog oude pietenpakken (niet meer compleet) en een Sinterklaaspak op zolder wat
hiermee te doen; vragen of Albertje Sok hier eventueel belangstelling voor heeft.

9)

Afsluiting

Jan sluit de vergadering om 21.45 uur.

