dinsdag 19 december 2017

Notulen OV vergadering 30 november 2017

Aanwezig: Nathalie, Ruud, Ellery, Antonia, Astrid, Marieke, Wendy, Esmeralda, Cindy, Hind, Monique,
Remke
Afwezig:

1. Opening

Ruud opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Opmerkingen
notulen vorige
vergadering

Vorige vergadering is de afschaf van de avond 4 daagse besproken.
Nu is ook bekent dat er vanuit de Leonardus speeltuin geen avond 4
daagse plaatsvind.
Via de Bunderichtjes ouders laten weten waarom dit vanuit school
niet meer word georganiseerd.
Remke heeft contact gehad met de leerkrachten van groep 8 i.v.m.
film van de musical. Leerkrachten zijn al met iets bezig en Remke kan
na de kerstvakantie weer contact met hen opnemen.

3. Mededelingen

Na de kerstvakantie gaat Suus de Bundertjes verlaten.
Haar taken worden overgenomen door Sabina. De Taalklas word tot
het einde van het schooljaar overgenomen door Wendy.
Het schooljaar is gestart met 3 kleuterklassen. In februari komt er een
instroomgroep voor nieuwe kleuters.
Het project “Leader in me” is in volle gang. 6 december is de 3e studiedag.
Dit schooljaar nog worden de ouders ingelicht wat dit precies inhoud,
waarschijnlijk via een panelavond. Dit zal plaatsvinden voordat de
kinderen er mee aan het werk gaan.
12 December is er weer een staking.
Carlijn geeft aan dat zij vanwege haar werk niet meer bij alle voorbereidingen en vergaderingen van werkgroepen kan zijn. Wel zal ze er
op de dag van het evenement zelf zijn.

@ikcdebundertjes

https://www.facebook.com/bundertjes

4. Evenementen

Sinterklaas is in volle gang. Zo goed als alles is rond.
Het goede doel voor de kerstmarkt gaat Stichting Hart voor Minima
worden.
Stichting Hart voor Minima helpt mensen die in armoede leven te ondersteunen door het aanbieden van producten behorend tot de eerste
levensbehoeften.
Denk hierbij aan dagverse producten welke geleverd worden door
een Supermarkt , Brood van een Bakker en artikelen uit donaties van
producten van Bedrijven.
Voor het kerstonbijt moeten we nog “smeerders” hebben, vanaf ’s
morgens 8 uur. Daarna worden alle kerstbomen weer opgeruimd.
IKC Thema is ook weer gestart.

6. Ingekomen post

Geen post.
Ouders weten de OV steeds vaker te vinden via de mail. Vooral met
vragen over betalingen ouderbijdrage.

7. Penningmeester

Ellery heeft een begroting gemaakt en deze via de mail doorgestuurd
aan iedereen van de OV. In deze begroting staat ook het budget vanuit school voor ieder evenement vermeld.
De kascontrole heeft plaatsgevonden, deze zal Ellery ook nog door
mailen.
Bij de betalingen van de schoolfoto’s kunnen ouders ook de ouderbijdrage contant betalen.
Ellery en Renate zijn samen bezig om er voor te zorgen dat ouders
ook via Ideal de ouderbijdrage kunnen betalen. Via Digiduif zou een
verzoek met een link er in gestuurd kunnen worden.

8. Rondvraag

Geen rondvragen.

9. Sluiting

Ruud bedankt iedereen voor hun komst en sluit de vergadering. De
volgende vergadering staat gepland voor 25 januari 2018.

dinsdag 19 december 2017

Notulen OV vergadering 28 september 2017

Aanwezig: Nathalie, Sabina, Wendy, Antonia, Astrid, Cindy, Carlijn, Esmeralda, Monique, Remke,
Hind
Afwezig: Ruud, Ellery

5. Opening

Nathalie opent de vergadering en heet iedereen welkom.

6. Opmerkingen
notulen vorige
vergadering

Geen opmerkingen vorige notulen.

3. Mededelingen

Sabina zal binnen de OV de plaats van Peter Tempelaars innemen.
Vanavond is zij voor de eerste keer aanwezig.
Het systeem op school is in de vakantie aangepast. Het team heeft
nieuwe mailadressen. Wat gestuurd word naar het oude adres komt
toch bij het nieuwe adres aan. Ook de OV heeft een nieuw mailadres.
Dit is ouderverenigingdebundertjes@obsh.nl
De school is goed van start gegaan met 14 groepen.
Op de studiedagen is het team bezig met een nieuw traject “Leader in
me”.
Hierbij komen 7 gewoontes aan bod waar je in het dagelijks leven iets
aan hebt.
De eerste 3 zijn bij de eerste studiedag besproken.
Het doel is op een positieve manier het gedrag veranderen. Extra aandacht aan het sociale gedrag. Nathalie is erg enthousiast hierover.
Voordat het met de kinderen besproken word, krijgen de ouders nog
uitleg over dit traject.

4. Evenementen

Lijst evenementen wordt door Nathalie aangepast en door gemaild.
De avond 4 daagse staat niet meer op de evenementenlijst. Het team
heeft besloten deze niet meer vanuit school te lopen.
Sinterklaas valt dit jaar op een dinsdag. Donderdag 7 december zal er
versierd worden voor de kerst.
Dit jaar is er weer een kerstmarkt op donderdagavond 21 december.

@ikcdebundertjes

https://www.facebook.com/bundertjes

5. Ingekomen post

a. VVN Magazine (doorgeven aan Erica)
b. Bevestiging van de Schoolfotograaf op 2 nov
Mail is niet toegankelijk. Esmeralda heeft contact opgenomen met meneer Ruud

6. Penningmeester

Ellery is niet aanwezig, maar zorgt dat de begroting via de mail gestuurd word.
Kascontrole nog niet plaatsgevonden.
Er is gebeld door de busmaatschappij naar school. Astrid gaat contact
opnemen met hen.
Annemarie heeft aangeboden de ouderbijdrage over te nemen.

7. Rondvraag

Nathalie vraagt aan Esmeralda om contact op te nemen met Ruud
over het stukje OV op de website. Reactie doorgeven aan Annemarie.
Remke vind het jammer dat er geen film is van de musical groep 8 en
vraagt of dit een mogelijkheid is voor de volgende jaren. Nathalie geeft
aan dat Remke hierover contact op kan nemen met meneer Ruud of
Peter.

8. Sluiting

Nathalie bedankt iedereen voor hun komst en sluit de vergadering. De
volgende vergadering staat gepland voor 30 november 2017.

