Verslag vergadering OR de Lindelaar
datum

: 05-07-2017

locatie

: de Groene Borg

tijd

: 20.00 uur

Aanwezig namens OR: Jan Koerts, Cor Jager, Djoke Timmerman, Annemiek Lubbinge, Sandra
Nijlunsing, Janine Jeuring, Annemarie Lahuis, Marjan Tolsma, Connie Alingh
Aanwezig namens leerkrachten ; Jeltje Jansen

1)

Opening

Cor opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom (Jan komt iets later).
2)

Notulen

Notulen mei worden goedgekeurd (in juni de vergadering overgeslagen).
3)

Mededelingen/ingekomen stukken/aktielijst

Op de woensdagavond gaan de Diggelse diva's de MFA gebruiken, vergaderen O.R. in 6/7 lokaal?.
Er komt €1,- bij het kado voor Sinterklaas bij de bovenbouw. Er is overleg geweest met Dolf.
Werven van nieuwe verkeersouders: Connie gaat (met Dolf en juf Annemiek?) begin van het jaar de klassen
rond als de ouder klasse avonden zijn. Datums onderbouw zijn hiervan bekend deze krijgt Connie van Jeltje.
Oud papier: Er is geen mail naar helpers gegaan, wel een mail over de nieuwe lijst.
Gezamelijk overleg Wegwijzer: Oud papier ophalen blijft bij de Lindelaar. De betalingen moeten sneller b.v.
Van Sinterklaas feest. Komen niet nader tot elkaar, wat we samen doen is voor nu oke.
4)

Werkgroepen

Sportdag spelletjes van de spelotheek horen nu binnen een jaar gebruik van worden gemaakt, dit was
binnen een halfjaar. B.v. Door slecht weer. Dit staat in een contract met spelotheek.
Laatste schooldag is nog een vergadering over, niet veel ouderhulp nodig.

5)

Financiën

Cor: laatste schooldag budget is akkoord.
Schoolreisje ouderbijdrage: is 100% binnen!
6)

Oud papier

24 juni nog een keer, voorstel is koffiekannen mee en 3 tasjes met koek o.i.d. De routes zijn bij twee bekend
er is 1 nieuwe op de vrachtwagen. In Juli wordt er i.v.m. de vakantie niet gereden alleen door Jansen bij
bedrijven langs? Hierover wordt nog gebeld met Jansen. Annemiek en Sandra gaan koffieschenken op 26
augustus. Cor heeft een lijstje met data's gekregen van Jansen voor het nieuwe rooster.
7)

verkeer

Connie gaat nog een keer met Marjon (van de WW werkgroep) praten over de samenwerking. Heel groep 7
gaat naar het slotevenement van Op Fietse in Assen. De parkeerkosten voor de ouders die mee gaan
worden betaald door de O.R. Connie mailt met Ivo hierover.
8)

Rondvraag

Er stoppen 3 leden bij de O.R. Sandra, Janine en Connie zijn voor het laatst. Wie neemt facebook over van
Connie? Annemarie neemt het over.
De nieuwe bult is nog niet klaar komen nog houten schotten omheen.
Er is schoolverf voor op het plein (bij plein 14) zal ook in een gezamelijk overleg moeten met WW. Alvast
Informatie inwinnen?
Leerlingraad organiseert een schoolfeest op 19 juli.
9)

Jan sluit de vergadering om 21: 30 en wenst iedereen een fijne vakantie.

We bedanken de 3 aftredende leden voor hun jaren in de O.R!
Sandra, Janine en Connie bedankt!
Connie heeft nog wat drankjes mee als afsluiting.

