Verslag vergadering OR de Lindelaar
datum : 6 September 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 ; Jeltje Jansen en Esther Veenstra
1) Opening: Jan opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom.
2) Notulen: De notulen van juli worden goedgekeurd.
3) Mededelingen/ ingekomen stukken/ aktielijst
Judith Gils wordt gevraagd om bij de O.R. te komen. De vragenlijst via de mail over oud papier blijft nog
even op de aktielijst staan. In de O.R. mail en ook van school komt veel spam. Marjan gaat samen met Cor
het oud papier rooster maken.
4) Werkgroepen: Kinderboekenweek regelt Aaltje Mulder, Vorig jaar hebben de leerkrachten alles zelf
ingepakt, was dat het afgelopen jaar duurder uitgevallen? Cor zou het nakijken.
Geen lampionen show dit jaar, dit is om het jaar.
Sinterklaas werkgroep gaat vanaf Okt. weer vergaderen. Yvonne van den Heuvel zit in de Sinterklaas
werkgroep van het dorp, dit jaar gaan we meer gezamelijk doen. Annemarie, Annemiek en Djoke zitten in
de werkgroep Sinterklaas.
Misschien weer een soort Lentefair project alleen kleinschaliger, meer binnenin school?, Jeltje neemt het
mee naar de leraren vergadering.
In de kerstwerkgroep zitten Annemarie, Marjan en Jan.
5) Financiën: De begroting is gemaakt met Dolf.
De automatische incasso probeert Cor te regelen.
De ouderbijdrage is €20,- net als vorig jaar.

Oudpapier bijdrage is ongeveer hetzelfde als vorig jaar.
Het klassegeld is weer uitgedeeld aan de leerkrachten.voor hekjes enz.
Kosten van de heuvel moet nog worden gedeeld met de Wegwijzer en is nog niet klaar, moeilijk met hout.
Kascontrole komt nog.
6) Oud papier: De planning is rond, de eerste keer waren er te weinig mensen opgelost door de koffie
schenkers van de O.R. Om 8:45u kan er begonnen worden met oud papier halen, dit moet even op
facebook oudpapier. De planning van Jansen is rond.
Voor de koffieschenkers: Er worden 3 tasjes gemaakt voor elke auto met een koffiekan, melk en suiker,
koeken en bekers. Als de ophalers eerder terug zijn kunnen ze het tasje naast de deur zetten.
Jan en Marjan gaan 30 sept. koffieschenken.
7) Verkeer: Juf Annemiek vragen of ze nog iemand weet voor in de verkeerswerkgroep en op
ouderavonden mensen vragen.
8) Rondvraag:
Marjan heeft informatie van plein 14 (plein naar thema beschilderen) dit is van de Johan Cruyf foundation.
Is wel erg duur, dan moet er met iedereen om tafel, MFA en gemeente.De bedoeling is dan dat de kinderen
een inrichtings plan maken. Dit punt gaat mee naar de gezamelijke vergadering met WW.
Bij het oudpapier ophalen zijn de vorige keer bij Schepers op het industrieterein de ophalers aangevallen
door de honden daar. Even goed informeren wie er naartoe gaan.
Vraag aan de leerkrachten; graag klasse ouders of groepsapps van elke groep om snel via de klasseouders
hulp te vragen o.i.d. vanuit de ouderraad.
Eind sept begin okt is er weer een gezamelijke vergadering kitsprimair.
Waar gaat er nog geld uitgegeven worden evt? vraagt Cor. Jeltje; poppenhoeken zijn verouderd. Jeltje gaat
dit met Dolf bespreken. Knikkerpotjes op het plein? Leuk, moet kunnen volgens ons. In de vergadering met
de WW?
De nieuwe leerlingenraad regelt Dolf.
9) Jan sluit de vergadering om 20:55.

