Oudervereniging BS Pieter Wijten
Aan:
Directie en OV
Onderwerp: Notulen 16 januari 2017
Datum:
16 januari 2017
Aankomst tijd: 20.00 uur
Aanwezig: Roswitha, Laura, Marian, Francoise, Rianne,
Peggy, Linda, Nicole, Danielle, Diana en Mariska
Afwezig: Ilse (afgemeld)
Notulist: Mariska
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 Welkom Diana: Roswitha heet Diana speciaal welkom
als nieuw OV-lid. Zij vervangt Jimmy, die de OV heeft
verlaten.
 Francoise merkt op dat de kledingcontainer op het
schoolplein erg vol zit. Marian heeft de ophaaldienst
gesproken en deze kan worden gebeld als de container
eerder moet worden geleegd.
 Neena is voorlopig uit de running in verband met haar
gezondheid. Nu wordt er iemand gezocht die
kopieerwerk kan verrichten en ondersteuning aan
leerkrachten wil geven op vrijwillige (onbetaalde) basis.
Het activiteitenrooster is compleet.
Roswitha heeft juf Renate, Natasja en Ilse (klassenmoeder
groep 8) uitgenodigd om te vragen wat zij verwachten van de
OV tijdens het afscheidsjaar.
 Dinsdag 18 april: Eindtoets (dit jaar IEP-toets in plaats
van CITO-toets). Aktie: OV vult op maandag 17 april de
snoeppot die in de klas staat.
 Woensdag 10 t/m vrijdag 12 mei: Kamp in Dongen.
Vast bedrag vanuit OV vastgesteld.
 Woensdagmiddag 10 mei vindt de vossenjacht plaats en
zijn hulpouders zeer welkom, maar liefst zonder jongere
kinderen, dit in verband met verrassingseffect wanneer
zijzelf op kamp gaan.
 Bij terugkomst op school stond vorig jaar een foto-taart
klaar vanuit OV, dit was een erg geslaagde actie dus dat
zal blijven. Aankomst zal altijd rond 15:30 uur op school
zijn.
 Woensdagavond 12 juli: Afscheidsavond. Dan wordt
de musical uitgevoerd en afscheidsfeest vindt plaats met
ouders en leerlingen van groep 8. Hierbij wordt vanuit
OV een cadeau gegeven, eventueel door
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klassenmoeder uit te delen. Verder werden ook altijd
ijsjes door de OV uitgedeeld aan de leerlingen tijdens de
disco in de klas.
 Op maandagmiddag 10 juli zal de musical worden
uitgevoerd voor alle ouders, OV en oudleerlingen.
Verder geeft Ilse aan dat dit voldoende is en de ouders zelf nog
kunnen kiezen voor een apart afscheid wanneer daar behoefte
voor bestaat.
3 Mededelingen directie/ MR/ TSO
- Extra klaslokaal Hugo: De koffiekamer is omgebouwd
tot leslokaal, dit is goedgekeurd en in gebruik genomen.
MR was nauw betrokken bij dit gebeuren.
- Speeltoestel: In het voorjaar wordt dit besteld. Stichting
Leerrijk en Bravo overleggen over het resterende geld
wat nog zal moeten worden bijgelegd.
- Leerlingenraad: Zij hebben doelen gesteld, zoals een
basketbalnet en stepbaan op schoolplein,
voorjaarsbakken in de voortuintjes vullen. Hierbij komt
het idee weer op voor een tuintjes-opa/oma om de
tuintjes te verzorgen. Dit zal worden aangekaart bij
verschillende opa’s en oma’s.
- Nieuw slot: Op de toegangsdeur bij de kleuters is een
nieuw slot gehangen waardoor onder schooltijd,
personen die de school binnen willen, via de ingang bij
de Kastanjelaan moeten. Dit zorgt voor meer rust en
veiligheid bij de kleuters.
- TSO: Opletten bij studiedagen dat ouders de TSO
afmelden. Dit is bij velen niet duidelijk.
4 Goedkeuring verslag 21 november en actiepuntenlijst
Daniëlle heeft Mariska gevraagd om de functie van secretaris
op zich te nemen. Mariska gaat dit proberen en zal aangeven
hier mee door te gaan of niet.
5 Voorbereiding carnaval
Het thema wordt “glitter and glamour”.
Evaluatie Sinterklaas: Deze vindt plaats op 19 januari.
Evaluatie Kerst: Deze vindt plaats op 23 januari.
Evaluatie kinderborrel: Een hele gave foto in de krant, mooi
bedrag voor het goede doel. Er mag meer duidelijkheid richting
leerkracht van invulling van het proosten om 14:30. Misschien
is half uur genoeg in plaats van 3/4e uur.
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Ouderpanel informatie: deze komen (twee)maandelijks
samen met Jan om informatie te delen.
Communicatiecommissie: De foto in de krant is HET doel van
de communicatiecommissie, goede publiciteit!
Sponsorcommissie:
- Voorbereiding bingo: Deze loopt, flyer moet nog
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worden goedgekeurd door Jan. Hulpouders zullen
worden benaderd. woensdag 18 januari komen zij weer
bij elkaar.
Luizencontrole: In groep ½ zijn luizen geconstateerd.
Hercontrole volgt.
Mededelingen vanuit BVL en brigadieren:
XS-maat voor de hesjes mag worden aangeschaft voor de
kinderen.
Peggy zal verschillende leerkrachten een blauwe kaart laten
invullen en opsturen naar de gemeente zodat er meerdere
kunnen bijspringen die dan ook zijn verzekerd.
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Kleding container: € 33,00 November 2016
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Rondvraag en sluiting : Geen vragen, sluiting om 22.40 uur.
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