datum : 5 Sept 2018
locatie : de Groene Borg
tijd

: 20.00 uur

Aanwezig namens OR: Jan Koerts, Cor Jager, Annemiek Lubbinge, Marian Tolsma, Judith Spaai,
Djoke Timmerman.
Aanwezig namens leerkrachten: Marieke Nederhoed

1. Opening: Jan opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Notulen: De notulen van 4 juli 2018 zijn goedgekeurd.
3. Mededelingen/ingekomen stukken/ aktielijst: - Esther komt af en toe ook weer bij de
vergaderingen. - Er zijn datums bekend voor de infoavonden van de groepen 1 t/m 5 waar we een
praatje kunnen houden om weer mensen te werven voor de O.R. Voor o.a. Jan is dit het laatste
jaar. Ook wordt er een brief opgesteld om hulpouders te werven voor alle werkgroepjes die er zijn.
Djoke gaat dit doen. Jan met ? gaan bij de verschillende groepen langs. - Oud papier, de planning is
rond.
4. Werkgroepen: Kinderboekenweek Wo 3 okt. Juf Aaltje bestelt de boeken. Thema dit jaar
Vriendschap. - Sinterklaas werkgroep: Judith, Annemiek, Marian en Djoke. Lampionnen avond:
Marieke gaat in de vergadering vragen welke datum dit is. O.R. Koffie/thee schenken. - Kerst: Nog
niet bekend – Circus theater in mei of april? Marieke vraagt dit ook in de vergadering.
5.

Financiën: Cor stuurt een mailtje naar Joke zodat de automatische incasso's kunnen worden
geregeld. -12 klassen krijgen hun klassegeld weer. -Cor maakt het jaarverslag en regelt dat er een
kascommisie langs komt. Jan en Cor gaan naar de gezamelijke vergadering van kitsprimair op 3 okt.

6. Oud papier: Containerbrand; toch nog een rekening van €500,- van Jansen voor verlies oud papier,
Cor gaat erachteraan. - Marian maakt lijst koffieschenken. Zat. 27 April is het koningsdag, Jansen
kan de 20ste niet. Marian gaat nogmaals vragen bij Jansen.
7. Verkeer: Erika en Djoke proberen uit te zoeken wat belangrijk is en wat te laten vallen. Maken een
afspraak met Dolf en Annemiek.
8. Rondvraag: We krijgen steeds weer klachten over de rotzooi om de containers. Er zitten ook steeds

kinderen buiten schooltijd in. Djoke vraagt aan Yvo en Claudia of er geprikt kan worden door de
groepen 8. Djoke stuurt een bericht naar Joke of er een bericht kan worden geplaatst in het
Lindeblad. - Zakelijke ouderavond, volgende keer wordt er een werkgroep gemaakt, op de aktielijst!
- Moeten er nog materialen in de klassen komen? Marieke vraagt dit aan de leerkrachten. - Waarom
moeten de ouders weer voor EHBO betalen? Dit staat in de begroting en werd andere jaren wel
betaald door de O.R. Vorig jaar niet. Djoke stuurt mail naar Joke dat de O.R. dit weer gaat betalen,
door inkomsten oudpapier kan dit ook.
9. Afsluiting: jan sluit de vergadering om 21:10u.

