Verslag vergadering OR de Lindelaar
datum : 10 Januari 2018
locatie : de Groene Borg
tijd

: 20.00 uur

Aanwezig namens OR: Cor Jager, Annemiek Lubbinge, Annemarie Lahuis, Marjan Tolsma, Judith
Spaai, Djoke Timmerman.
Aanwezig namens leerkrachten: Jeltje Jansen
1. Opening: Cor opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
2. Notulen: De notulen van 6 Dec 2017 zijn goedgekeurd.
3. Mededelingen/ingekomen stukken/aktielijst: Verkeer, Jan is er niet, Cor appt jan of de brief
volgende week kan worden rondgestuurd. Plein 14, blijft nog even op de aktielijst. De Bult, hekken
komen er volgende week op. Zakelijke ouderavond, niemand heeft nog ideeen. Gaat ook gevraagd
worden in de leraren vergadering. Nieuwe poppenhoeken kleuters, kost ong. €1000,- Cor regelt het
geld hiervoor. Het is voor 3 klassen. Wordt gekocht bij de Ikea en de Hema. Facebook, toch
aanhouden meer erop zetten wat de O.R. doet.
4. Werkgroepen: Kerst, alles is goedgegaan. Kunstproject is in april/mei. Is er hulp vanuit de O.R. Nodig
in een werkgroep? Jeltje vraagt aan Anita. De sportdag voor de onderbouw is op 9 juni,(i.v.m. met
het huren van de speeltoestellen).
5. Financien: Automatische incasso hoopt Cor binnekort mee te kunnen starten. Voor 100 kinderen
moet de ouderbijdrage nog betaald worden. Cor gaat een mail sturen. De telefoon wordt
opgewaardeerd. De Sintpakken zijn betaald. De Oliebollen voor de kerst ook. En groep 1c (nieuwe
kleutergroep) heeft het klassegeld gekregen.
6. Oud papier: De routes kloppen soms niet, Cor past ze aan.
7. Verkeer: Staat op aktielijst.
8. Rondvraag: Judith regelt een bloemetje voor juf Esther namens de O.R. Er komen steeds klachten
binnen over de wc's deze zijn vies en nat (bij de kleuters worden ze zelfs tussen de middag

schoongemaakt door Martha!).
Het wc papier is te dun en lukt er niet goed uit. Is al meerdere keren aangekaart maar Jeltje gaat er
mee naar Dolf.
9. Cor sluit de vergadering om 20:45u

