Verslag vergadering OR de Lindelaar
datum : 6 December 2017
locatie : de Groene Borg
tijd

: 20.00 uur

Aanwezig namens OR: Jan Koerts, Cor Jager, Alberto Jansen, Annemiek Lubbinge, Djoke
Timmerman.
Aanwezig namens leerkrachten: Jeltje Jansen

1) Opening: Jan opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
2) Notulen: Jeltje komt nog even terug op de extra besteding waar we dat aan kunnen besteden, dit
kan ook in April/Mei, het thema wordt kunst. En de poppenhoek die aan vervanging toe is. Komt op
actielijst en er wordt geld voor vrijgemaakt.
De notulen van November worden goedgekeurd.
3) Mededelingen/ ingekomen stukken/ aktielijst: Jan heeft opzet brief werving verkeersouder
gemaakt.
Plein 14: er is volgende wk een gezamelijke vergadering met de WW, wordt hierin besproken.
Ingekomen stuk over plein verandering via de WW, nogmaals besproken en wij blijven bij standpunt
meerdere offertes opvragen en O.R. betalen? daar zetten we onze vraagtekens bij. Het plein aan te
pakken met al die modderplekken is wel een goed idee. Er blijkt al een aanbesteding te zijn geweest
bij Booiman. Dit gaat mee naar de gezamelijke vergadering WW, en wordt nogmaals besproken met
Dolf.
IKC de Lindelaar heeft facebook pagina, we denken erover de pagina van de O.R. op te doeken aan
het einde van het schooljaar, dit om niet alles dubbel erop te zetten.
4) Werkgroepen: Sinterklaas werkgroep: ging weer erg goed en het was een leuke dag.
Kerstwerkgroep: Jeltje vraagt of er nieuwe tafellakens kunnen worden aangeschaft, dit is prima.
Kosten zijn weer niet erg hoog, Oliebollen en toetjes moeten worden betaald. De lichtslangen liggen
op school. Werkgroep heuvel: Het hout is besteld voor de hekjes eromheen, dit wordt waarschijnlijk
Januari dat het klaar is. Kunstgras op de heuvel? dit gaat ook mee naar de gezamelijke vergadering
met de W.W.

5) Financiën: De ouderbijdrage is voor 107 Leerlingen betaald voor Nov. De automatische incasso is
waarschijnlijk in Januari in orde. Welke kosten zijn er voor het Sinterklaasfeest: elk jaar 4 pakken
huren voor de L.L. en het Sintpak door de helft. Kadobonnen en banketstaven gaan ook door de
helft, pepernoten uitdeelzakjes schoen L.L, pepernoten strooigoed door de helft en €5,- per leerling
kadootje kopen bovenbouw. De Kas is gecontroleerd en goed gekeurd.
6) Oudpapier: Voor het oudpapier krijgen we op dit moment 6 cent per kilo. Het was 5,5 cent per kilo.
Deze keer waren ze op tijd klaar. Het trapje bij de container is stuk, en moet de bak ook voor Oud
en Nieuw weg i.v.m. Brandstichting? Cor gaat melden/vragen.
7) Verkeer: Jan heeft brief opgesteld en gaat naar de groepen 1 t/m 4.
8) Rondvraag: Er kon bij de Jumbo punten worden gespaard voor nieuw speelmateriaal, de Groene
borg krijgt €3.042,-. gesponsord door Heuting. Dit gaat naar de leerkrachten. Zakelijke ouderavond
laten we op de actielijst staan, op dit moment zijn er nog geen goede ideeen. Jan geeft aan dat zijn
3 jaar er bijna opzitten.
9) Jan sluit de vergadering om ong. 21u.

