Oudervereniging BS Pieter Wijten
Aan:
OV bestuurders en Marian
Onderwerp: Notulen 10 april 2017
Datum:
10 april 2017
Aankomst tijd: 20.00 uur
Aanwezig: Roswitha, Laura, Jan, Francoise, Rianne,
Peggy, Linda, Danielle, Diana en Mariska
Afwezig: Nicole en Ilse (afgemeld)
Notulist: Mariska
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Welkom vaststellen agenda
- Eventuele ingekomen stukken: Brief van Renate over
kamp van groep 8. Francoise komt met Juffendag,
tevens voor a.s. donderdag gevraagd wie eitjes kan
verstoppen. Linda zal juf Noortje schminken. Laura en
Diana en Linda zullen eitjes verstoppen.
- Juffendag is 21 juni gezamenlijk, deze dag wordt door
de juffen zelf geregeld, het cadeau wordt door
klassenmoeders gemaakt/ geregeld.
- Things to do book laatste aanvullingen uitgedeeld door
Roswitha, is nu compleet.
- ID-kopieën aan Rianne verstrekt. Rianne regelt de
functiewijziging.
Activiteitenrooster deelt Roswitha uit, volgende
vergadering ingevuld retourneren.
Datums doornemen voor vergaderingen:
Op woensdag ipv maandag vergaderingen plannen voor
schooljaar 2017-2018:
Woe 20-09, 1-11 (+jaarvergadering), 10-1, 28-2, 11-4, 6-6
21-6 dit jaar OV uitje?? Volgend jaar 27-6 OV uitje.
Mededelingen directie:
Vignet voeding aangevraagd. Aan de 5 van de 9 punten wordt
voldaan. Over restant heeft Jan toelichting geschreven en nu is
het wachten op antwoord.
Protocol is geschreven over gezonde voeding. Stuk
bewustwording. Traktaties bij verjaardagen geldt dit niet voor.
Speeltoestel: Bekijken wat mogelijk is, ook verdere aankleding.
Streven is voor zomervakantie.
Voor herfstvakantie wordt de “racebaan” aangepakt. Wordt 30
km zone en verhogingen op de kruispunten geplaatst.
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Open dag PW: 8 belangstellenden zijn langs geweest. Een
week later nog 2 geïnteresseerden.
Schoolkamp groep 8: Jan gaat mee als derde begeleiding.
Hulp voor vossenjacht, ieder kijkt afzonderlijk wie mee kan
helpen.
Met leerlingenraad naar schooltuintjes gekeken. Zij gaan zelf
een plan maken en bespreken met Jan. Ook onderhoud
moeten zij hierin meenemen. Na de meivakantie zullen ze met
OV in gesprek gaan hierover.
Jan gaat in zijn kantoor werken, voor vragen is hij beschikbaar.
MR en TSO: geen nieuws
4 Goedkeuring verslag:
Niemand heeft opmerkingen, dus is goedgekeurd.
5 Voorbereiding PW-dag (op 13 juni) loopt goed. Kunstenaar op
school geweest, kinderen moesten collage maken over waar je
goed in bent, thema is Engeland. Moeder van Isabelle
(Engelse) komt meehelpen.
Voorbereiding schoolfotograaf: broer-zusfoto formulier wordt
volgende week donderdag door Roswitha opgehaald: datum
schoolfoto is 24 mei. Francoise en Nicole helpen mee. Ilse
helpt ook tot 10:30 uur. Groepsfoto’s worden in de gymzaal
gemaakt.
Evaluatie Sinterklaas: Eventueel ouders bij ontvangst volgens
Jan.
Carnavalscommissie: Door extra frietjes is budget
overschreden. RTV Midden-Brabant wordt voor volgend jaar
geregeld door Nicole.
Afscheid oudste kleuters loopt.
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27 juni is letterfeest bij groep 3.
Bloemenactie:
Meer dan vorig jaar opgehaald!
Gezin wat meeste heeft opgeleverd: Partyvlaai-bon. Groep 3
heeft gewonnen als klas. Woensdag worden prijsjes in de
klassen uitgedeeld door Ilse en Francoise.
Mededelingen BVL en brigadieren:
Verkeersexamen in de krant zetten en op facebook. Brief dat
vrijdag straat wordt afgesloten moet nog rondgedeeld worden.
Nieuwe aanmeldingen voor brigadieren.
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Rondvraag:
Juf Amanda wil gipsmaskers gaan maken, bijdrage vanuit OV
gevraagd.
Idee wordt geopperd om voor elke klas jaarlijks een bedrag ter
beschikking te stellen waarover klassenouders samen met
leerkracht kunnen beslissen wat ermee gedaan kan worden.
Avondvierdaagse: shirts klaarleggen door klassenouders, ook
inname door klassenouders, misschien idee om shirts te
nummeren.
Roswitha sluit de vergadering om 23.10 uur.
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