Verslag vergadering OR de Lindelaar
datum : 8 November 2017
locatie : de Groene Borg
tijd

: 20.00 uur

Aanwezig namens OR: Jan Koerts, Cor Jager, Alberto Jansen, Annemiek Lubbinge, Annemarie
Lahuis, Marjan Tolsma, Djoke Timmerman.
Aanwezig namens leerkrachten: Esther Veenstra
1) Opening: Jan opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
2) Notulen: De notulen van Oktober worden goedgekeurd.
3) Mededelingen/ ingekomen stukken/ aktielijst:
Via Pieter van de Wegwijzer is er een offerte binnengekomen bij de leerkrachten over het herinrichten van
de rondjes ''gras'' waar geen gras in wil groeien. De ouderraad wil hier niet alleen naar kijken, ook
kitsprimair en de andere partijen in de MFA, en er zouden meerdere offertes moeten worden opgevraagd.
Is ter kennisgeving aangenomen.
Actielijst: Connie is voor verkeersouder werven bij groep 3/4 en 4 geweest. Jan stelt een brief op voor de
ouders van de groepen 1,2,3 en 4 en stuurt deze naar Dolf.
Plein 14 over pleininrichting gaat mee naar de gezamelijke vergadering met de Wegwijzer. Marjan en
Annemarie gaan mee met Jan en Cor.
4) Werkgroepen:
Sinterklaas loopt de volgende vergadering is gepland. Cor heeft 190x €5,- besteld voor groep 6 t/m 8. Graag
betere specificaties inleveren zegt Cor.
Kerst werkgroep: kerstdiner staat in de nieuwsbrief op do 21-12. De werkgroep moet nog bijelkaar komen.
5) Financiën: Oud papier is nog niet verrekend met de wegwijzer maar loopt goed door.
Workshop groep 6 maskers maken is betaald, kinderboeken voor de kinderboeken wk ook.
9 Nov. Is er kascontrole.

Automatische incasso is geregeld!
6) Oud papier: afgelopen zaterdag waren ze op tijd terug.
7) Verkeer: Fietscontrole is geweest, geen hercontrole omdat het heel veel lampjes waren.
8) Rondvraag: De heuvel, Cor is bezig met het hout voor de hekjes etc. Maar het schiet niet op volgens
hem.
Jan: weer een zakelijke ouderavond organiseren met een goed thema, allemaal nadenken hierover.
Ivo heeft schoolreisje Hellendoorn al geboekt op 3-7-2018 voor groep 6 en 7.
Cor: waar kunnen we nog wat aan besteden? B.v. Laatste schooldag, of een thema circus o.i.d. In de lente.
De beatboxer was ook erg leuk. Ook nadenken hierover.
9) Jan sluit de vergadering om 21u.

