Oudervereniging BS Pieter Wijten
Aan:
Directie en OV bestuurders
Onderwerp: Notulen
Datum:
19 september 2016
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Welkom: 20.00 uur
Aanwezig: Jan, Marian, Rianne, Peggy, Ilse, Laura, Mariska,
Jimmy, Nicole, Roswitha en Danielle
Eventuele ingekomen stukken:
In de vakantie zijn er nieuwe verjaardagsstoelen aangeschaft
en heel mooi opgeknapt voor de kinderen van groep 1 en 2.
Deze mooie stoelen hebben we van de OV mogen
overhandigen aan de juffen van groep 1 en 2. Ze zijn er erg blij
mee.
Activiteitenrooster met de leerkrachten erbij:
Nog niet aangevuld door de leerkrachten, definitieve lijst komt
nog.
Adressenlijst per klas met leerlingen info:
Nog niet compleet, wordt vervolgd.
Datum voor de jaarvergadering Ilse Rianne Danielle en
Roswitha (bestuur) is gepland op 21 oktober.
Sint commissie, Nicole, Mariska en Danielle gaan in overleg
voor de Sint op school.
Schoolbijdrage: blijft ook dit schooljaar staan op € 20,00
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Mededelingen Directie/MR/TSO
Jan is erg te spreken over de gang van zaken op onze school,
heeft veel zin in de samenwerking met leerkrachten, OV leden,
ouders en de kinderen.
Natasja gaat zorgen voor een betere opbrengst voor en van de
kinderen, gedrag en prestatie.
Ook gaat de Kanjertraining van start en wordt er een beter
manier en omgang gepromoot voor het pesten en betere
omgang met kinderen onderling en van leerkrachten.
Groepen 1 t/m 4 zullen spelenderwijs kennis maken met het
Engels op school. En de groepen 5 tot 8 gaan dit met behulp
van uitleg op het digibord leren.
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De stoelen in de aula wil de school gaan veranderen in 50
kleurrijke stoelen zodat het hart van de school een warm
welkom uitstraalt.
Het ziek zijn van leerkrachten mag niet meer onderling
geregeld worden door leerkrachten zelf, dit ivm uren en dagen
van de leerkrachten op vaste dagen en tijden.
Groep 3 t/m 8 krijgen bij het gymmen les van een
vakleerkracht, de leerkracht van de klassen is ook aanwezig.
De school wil 8 nieuwe laptops aanschaffen/vervangen.
Het speeltoestel was niet gecertificeerd, deze is retour gegaan
en gaan nu kijken wat voor toestel er nu wel geschikt is voorbij
de speelplaats van de kleuters.
Jan overlegt ook nog met de Hugo ivm de kosten voor het
plaatsen van een ander toestel.
Nieuwsbrief/flist MIKZ nog even in de gaten houden.
Communicatiecommissie: Datum vergadering nog niet
bekend.
Ouderpanel: Nicole en Mariska, zij maken nog een afspraak
met Jan om het een en ander te bespreken.
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Goedkeuring verslag 4 juli 2016 en besluitenlijst:
Besproken en aangepast.
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Voorbereiding commissie voor sinterklaas en kerst?
Nicole, Mariska en Danielle prikken nog een datum, Laura gaat
wel alvast bellen voor de Sint of deze beschikbaar is.
Danielle kan navragen mocht dit gewild zijn om komst van de
Sint te laten verlopen met paard en wagen. Dit eerst in overleg
met Karin.
Klassenmoeders al bij de juffen geweest: Ja dit is gebeurd.
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Sponsorcommissie:
Willen met de kerst een 3e activiteit toepassen, hier gaan
Francoise en Ilse mee aan de slag.
Ook willen ze de leerkrachten voorstellen om met kerst mee
te helpen om zo de druk van de leerkrachten te verminderen.
Doel voor schooljaar 2016/2017 is schooltuintjes
aankleden: De uitstraling van de school aan de buitenkant
verbeteren, kijken of we die bloementuintjes beter kunnen
verzorgen door met een 'Tuinmoeder/Oma/Opa' kunnen
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verbeteren en dit dan om de 6 weken bij te houden.
Verdere doelen blijven nog open.
Bingoavond: is verplaats naar 3 februari 2017
3e sponsoractiviteit al aan het brainstormen: Dit willen we
toevoegen met de kerst.
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Luizencontrole: Helaas zijn er luizen geconstateerd, de
desbetreffende klassen zijn hiervan op de hoogte.
Over een week weer controle.
Nieuwe luizenmoeder is moeder van Dewi en Dex.
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Mededelingen vanuit brigadieren en BVL:
Roosters zijn bekend. Zijn voldoende brigadiers.
Willen bij de gemeente toch gaan navragen voor opvallende
palen bij de oversteekplaats.
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Inzage kasboek penningmeester en kledingcontainer:
Opbrengst kleding container in de maand Juli: € 20,25
Totale opbrengst dit schooljaar € 422,00
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Rondvraag en sluiting:
Danielle wil een voorstel doen om de school aan de buitenkant
op te vrolijken met belettering, dit wordt besproken met Jan en
even verder uit gezocht wat de mogelijkheden zijn.
Roswitha bespreekt met Jan een week voor de OV vergadering
over onderwerpen die op dat moment belangrijk zijn voor de
OV leden.
Informatie en foto`s voor de schoolkrant moeten voortaan op
dinsdag worden aangeleverd.

Sluiting: 22.00 uur
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