Verslag vergadering OR de Lindelaar
datum

: 02-11-2016

locatie

: de Groene Borg

tijd

: 20.00 uur

Aanwezig namens OR: Jan Koerts; Cor Jager; Alberto Jansen; Djoke Timmerman; Annemiek Lubbinge,
Sandra Nijlunsing, Janine Jeuring, Connie Alingh
Aanwezig namens leerkrachten: Wilma van Veen, Jeltje Jansen
1)

Opening

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

Notulen

Notulen oktober worden goedgekeurd, actielijst wordt bij langs gegaan
-voorraad keukenspullen in overleg met de Wegwijzer kijkt Ginus wat nodig is. Aska maakt ook
gebruik van de keuken deze ook in kennis stellen
-lichtjesavond; via Sander Vos (Meursinge) koffie +koekjes geregeld
3)

Mededelingen/ingekomen stukken

4)

Werkgroepen

Sinterklaas; voor 5 euro is het moeilijk om cadeautjes uit te zoeken voor de leerkrachten vraag van
hun kant of volgend jaar 6 euro zou kunnen -> in april 2017 bekijken met de begroting
Versiergroep wil graag nog nieuwe versieringen aanschaffen -> akkoord
Kerst; vanuit school aanspreekpunt Mariska Kerssies, ter info Strietholdt wil wel weer oliebollen
leveren.

Gezamenlijk overleg ouderraden Wegwijzer/Lindelaar; afgesproken is dat oud papier blijft zoals het
nu is, beter kijken wat samen kan bv fietscontrole, beheer buitenspeelgoed. Januari volgend overleg
gepland. Bij communicatie betreffende het oud papier moet vermeld worden dat het voor de
gezamenlijke scholen is.
Gezamenlijk cadeau; plan is uitgedacht moet nu uitgevoerd worden
5)

Financiën

Ouderbijdrage binnenkort eerste mailronde
6)

Oud papier

Zeer veel papier opgehaald de maand oktober, helaas waren er maar 2 vrachtauto's waardoor we
lang bezig waren en mensen belden dat het niet opgehaald was. De plekken waar het niet opgehaald
is is in kaart gebracht. Er wordt een prepaid telefoon aangeschaft die op zaterdags voor het oud
papier bereikbaar is (9-12 uur) zodat Sandra niet meer gebeld wordt. Ook wordt er een facebook
pagina aangemaakt met informatie (oud papier Westerbork).
7)

Verkeer

Het smokken en doorrieden bord wordt 14-11-2016 gebracht
Connie is naar een vrijwilligersdag van VNN geweest in Wildlands
Er is een app ontwikkeld voor het praktisch verkeersexamen, dit wordt gehouden in april samen met
de Wegwijzer
Streetwise voor groep 1 en 2 wordt niet gesubsidieerd dit is een eigen bijdrage van 235 euro.
8)

Rondvraag

Cor/Alberto; veel zwerfvuil rondom de groene borg. Er zijn geen prullenbakken buiten. Wie is
verantwoordelijk voor het terrein?
Wilma; parkeerplaats leerkrachten is niet verlicht -> Connie vraagt gemeente
Jan; zijn er al nieuwe leden? -> Jeltje informeert bij leerkrachten kleutergroepen
Djoke is door iemand gevraagd wat er gedaan wordt met het geld van de Lentefair -> hier zijn de
leerkrachten mee bezig
9)

Afsluiting

Jan sluit de vergadering om 21.30 uur.

