Oudervereniging BS Pieter Wijten
Aan:
OV bestuurders en Marian
Onderwerp: Notulen 6 maart 2017
Datum:
6 maart 2017
Aankomst tijd: 20.00 uur
Aanwezig: Roswitha, Laura, Marian, Francoise, Rianne,
Peggy, Linda, Ilse, Danielle, Diana en Mariska
Afwezig: Nicole (afgemeld)
Notulist: Mariska
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Welkom vaststellen agenda
- Iedereen zijn things-to do-boek aangevuld en waar nodig
worden volgende vergadering nog toevoegingen
uitgedeeld. Het is heel belangrijk om het boek up to date
te houden en om niet kwijt te raken zodat bij overdracht
aan nieuw OV-lid de school niet op extra kosten wordt
gejaagd.
Roswitha vraagt na jaar voorzitterschap hoe men het ervaart.
Iedereen ervaart het als positief.
Ilse ziet nog steeds functie van vicevoorzitter prima zitten.
Rianne denkt nog even na of zij de functie van penningmeester
wil blijven vervullen. Zij zal hier zelf op terugkomen om de
functie over te dragen als haar twijfel aanblijft.
Mariska zal het secretarisschap overnemen van Daniëlle.
Rianne neemt volgende vergadering de papieren vanuit de
kamer van koophandel mee om dit juist in te kunnen schrijven.
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Francoise gaat morgen de lijsten op het podium afwerken. Nog
bekijken hoe deuren op podium opgeleukt kunnen worden,
door middel van verf of folie. Offerte kan worden opgevraagd
bij diverse partijen en dat meteen gekeken wordt of dit ook
mogelijk is.
Mededelingen directie:
- Speeltoestel: Vanuit stichtingen Bravo en Leerrijk geld
ontvangen voor speelhuis op de speelplaats bij de
kleuters. Volgens OV zijn schommel en rekstok en
glijbaan noodzakelijk.
- Grasveld op kleuterspeelplaats wordt meegenomen in
de aankleding van de schooltuintjes.
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Lesrooster school: geruchten over continurooster of
aanpassing van schooltijden aan de Hugo zijn niet waar.
Hugo denkt zelf na over continurooster of aanpassing
van schooltijden aan ons.
Sinterklaasevaluatie: Is geweest, Nicole is ziek en
Danielle en Mariska niet nagevraagd wat eruit kwam.
Mariska kreeg wel door dat toch volgend jaar dezelfde
sint wordt gevraagd, maar hier komt ze volgende
vergadering nog op terug.
Leerlingenraad: schooltuintjes zullen door de ouders
van Peggy bijgehouden gaan worden. De leerlingen
zullen hiervoor een plan van aanpak maken en dan ook
naar de OV komen om te vragen wat ze hiervoor nodig
hebben. Dit heeft Jan zo afgesproken met de
leerlingenraad.

MR geen nieuws
TSO: open dag met Hugo, Pieter Wijten en
peuterspeelzaal vindt plaats op 22 maart tijdens “trek-aande-bel-dag” van Lilianefonds.
Mikz promoot de Hugo bij de ouders bij vraag welke school
beter is. Dit is vernomen, Roswitha gaat dit aankaarten bij
Jan.
Op 8 maart komt een gekke wetenschapper van Mad
Science van 11 tot 11:30, gratis voorstelling.
Boeiend onderwijs wordt opgepakt door school voor alle
groepen.
Neena was redelijk hersteld, maar heeft een terugval.
Francoise is reeds aangesproken door Jan om wat taken op
te pakken.
Lokaal Hugo loopt goed, nagenoeg geen hinder van.
Complimenten voor verfraaiing van het podium vanuit Jan.
Goedkeuring verslag+ aktiepuntenlijst:
Geen opmerkingen. Doorgeven notulen voor website nog niet
gebeurd. Dit pakt Mariska rechtstreeks op met juf Karin.
4 Voorbereiding Pieter Wijtendag:
Nicole, Laura, Danielle en Diana+ Noortje en Marian zitten in
deze commissie. Er is 1 vergadering geweest en volgende
vergadering wordt gepland. Verder loopt het al wel.
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Evaluatie bingo:
Netto-winst: € 1.037,25!!
Penningmeester hoort bij alle geldzaken betrokken te worden.
Meningen zijn verdeeld. Rianne bepaalt zelf tijdens de Bingoavond of zij kas beheert of aan ander OV-lid overlaat.
Verder prima verlopen op wat vervelende kinderen na. Dit blijft
de verantwoordelijkheid van de ouders.
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Carnaval: Bij evaluatie kosten goed doorspreken. Nicole
navragen of carnaval op tv is geweest.
Sponsorcommissie:
Voorbereiding plantenactie: Mail naar de kweker is verstuurd;
22 maart worden bloemenlijsten uitgedeeld.
Maarten van AH nog bedanken via leuk knutselwerkje vanuit
de kinderen met handjes of iets dergelijks wat hij kan ophangen
in de winkel, aangezien hij laatste tijd zoveel heeft gesponsord.
Luizencontrole: Hele school luisvrij.
BVL: 10-14 april verkeersweek: “veilig in het verkeer”
13-4: praktijkexamen fiets, “ren je rot” op donderdag en
streetwise komt op vrijdag. Potje vanuit OV is omlaag
geschroefd, maar Jan heeft aangegeven dat er geld
beschikbaar blijft vanuit school. Kleine hesjes voor brigadieren
mochten worden besteld maar de kleinste maat is “s” en is nog
te groot voor de kinderen.
Kledingcontainer: 6 euro in december.
12 mensen nog geen ouderbijdrage betaald. Alle leden van de
OV hebben wel betaald, dit is noodzakelijk om lid van de OV te
kunnen blijven.
Rondvraag: Voor t brigadieren moet vervanger geregeld
worden voor Neena. Dit gooit Peggy in de groepsapp en dan
komt ze daarop terug.
Op laatste schooldag staat geen juf in de commissie. Marian
zal dit opgooien in de vergadering van de volgende dag.
“Letterdiploma” groep 3 moet opgepakt worden! Misschien kan
Nicole wat hulp gebruiken. Peggy zal met juf Karin bespreken
wat de bedoeling is en hierin Nicole steunen en hulp vragen
aan moeders waar nodig.
Roswitha sluit de vergadering om 22:35 uur.
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