Oudervereniging BS Pieter Wijten
Aan:
Ouders/verzorgers, OV leden en directeur Jan
Onderwerp: Notulen jaarvergadering 1 november 2017
Datum:
1 november 2017
Aankomst tijd: 20.00 uur
Aanwezige OV-leden: Meneer Jan (directeur), Roswitha, Laura,
Francoise, Ilse, Peggy, Linda, Danielle, Jan, Diana, Miranda, Rianne
en Mariska
Aanwezige ouders: Dorine, Margaret
Notulist: Mariska
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Welkom:
Roswitha heet de ouders speciaal welkom.
Elk OV-lid stelt zich even voor en legt uit waar zij zich
aankomend schooljaar mee bezighoudt.
Roswitha benoemt nogmaals het bestuur.
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Nieuw dit jaar is dat de OV-leden het heft in handen nemen
binnen de activiteiten t.o.v. vorig jaar toen de leerkrachten ook
nog heel actief waren. Uiteraard is er altijd één leerkracht
aanspreekpunt en tevens zal die mee beslissen wat er gedaan
wordt.
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Opbrengsten van de sponsoractiviteiten levert geld op. Elk jaar
een wisselende activiteit. Hiervan afgelopen jaar besteed aan:
• Schilderijlijsten
• Ideeënbus
• Speelzand
• Friet bij carnaval
• Schenking aan het goede doel
• Rode loper voor afscheid van groep 8
• Attentie voor het afscheid van enkele leerkrachten

4 Er wordt besproken wat er binnen de commissies is
gerealiseerd voor Sint, Kerst, Nieuwjaarsborrel, Carnaval,
Pieter Wijtendag, BVL, Luizencontrole, Schoolfotograaf
5 Afgelopen schooljaar is verbeterd:
• Samenwerking leerlingenraad
• Communicatie met directeur
• Aankleding van het podium
• Besteding € 3 per leerling voor de klas
• Ideeënbus
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Aankomend schooljaar:
• Schooltuintjes
• Uitstraling buitenkant basisschool Pieter Wijten
• Aula opfleuren (podiumdeuren)
• Buiten speelattributen voor bovenbouw
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Tijdens de info-avond op dinsdag kwam ter sprake dat elke
klas een groepsapp heeft en alleen groep 5/6 niet, deze zal
worden aangemaakt.
Verdeelsleutel wordt besproken. Sint en carnaval is dit jaar
beiden met € 0,50 verhoogd. Dit is op budget kerst gekort.
Er worden veel leuke activiteiten georganiseerd volgens Dorine
en Margaret, kinderen zijn ook blij dus waardering wordt hierbij
uitgesproken.
Roswitha bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering om
21.00 uur.
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