Verslag vergadering OR de Lindelaar
datum : 7 Februari 2018
locatie : de Groene Borg
tijd

: 20.00 uur

Aanwezig namens OR: Jan Koerts, Annemiek Lubbinge, Annemarie Lahuis, Marjan Tolsma,
Judith Spaai, Djoke Timmerman.
Aanwezig namens leerkrachten: Jeltje Jansen
1. Opening: Jan opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
2. Notulen: Met juf Ester gaat het de goede kant op. Over het w.c. Papier en de w.c.tjes; Marjan heeft
contact gehad met meneer Samson van facilitair. Hieruit komt dat er best wel huis, tuin en keuken
dingen op kunnen worden gehangen. Prima zegt Jeltje. Marjan mailt nogmaals met dhr. Samson.
Jan heeft de brief over nieuwe verkeersouders Naar Dolf gemailt, verder nog niet. Erika Luning
heeft aangeboden wel in een werkgroep te willen zitten maar niet alleen. Ik (Djoke) heb Erika
aangeboden dit samen met haar te doen, maar we zouden het fijn vinden als er meerdere mensen
in deze werkgroep komen te zitten. We hebben beide het gevoel dat we al heel veel doen voor
school en dat er ook wel ''nieuwe'' ouders bij kunnen. De notulen van 10 Januari 2018 zijn
goedgekeurd.
3. Mededelingen/ingekomen stukken/aktielijst: Zakelijke ouderavond: iets over pesten? vanaf kleuters
t/m groep 8. Centrum voor jeugd en gezin? We zoeken nog even. Poppenhoeken: Jeltje gaat voor de
voorjaarvakantie spullen halen bij de Ikea.
Mededelingen ingekomen stukken: Er is een gebruikers vergadering van de MFA geweest, er is
gesproken over kunstgras voor op het voetbalveld. Kosten en wie wat gaat betalen is nog niet
geheel duidelijk.
Aktielijst: 'De bult', Er komen nog rubberen matten voor, er komt nieuw gras op en de verzakkingen
worden gerepareert. De hekken zijn af, maar lijken niet af, staat erg raar. Judith stelt sponsoring
voor om ook hier kunstgras op te leggen, ze gaat wat rondvragen bij bedrijven.
4. Werkgroepen: Kunstroute, Er is nog niets binnen via het Dagblad van het Noorden over dit thema.
Juf Anita zit in de werkgroep en wil wel hulp, Annemarie, Judith en Djoke willen wel in de
werkgroep. Vrijdag 20 april worden de koningsspelen gevierd, misschien kunnen de speelspullen
dan worden gebruikt. Dit jaar geen sportdag groepen 1 t/m 4? studenten regelden dit vorig jaar

maar dat ging niet zo goed. Dit beslissen de leerkrachten. De O.R. schenkt ranja bij de
koningsspelen. Verder komt er weer een werkkgroep laatste schooldag.
5. Financiën: Cor is afwezig maar heeft de bijdrages schoolreisjes bekend. De sportdag is betaald en
ook het zwemmen. De bult komt nog een factuur van binnen.
6. Oud papier: Er was 1 bak met echt vuilnis onder het oud papier aan de hoofdstraat. Er was bijna
geen verschil in eindafrekening bakken WW en Lindelaar.
7. Verkeer: Erika en Djoke. Graag brief door laten gaan voor een nieuwe werkgroep verkeer.
8. Rondvraag:
9.

Jan sluit de vergadering om 21:08u.

