
OR Vergadering OBS Wonderwijs schooljaar 2018-2019 

  20 november 2018 

 Notulen OR 

 

Datum: dinsdag 20 november 

. 

Opening 

 Welkom voorzitster: Diana 

 Notulist: Mianda  

 Aanwezig: Diana, Jessica, Chantal, Beertjan, Bertine, Pattie, Mianda, Anita, Sandra 

 Team aanwezig: Jac 

 Afgemeld:Edwin, Patrick, Laura, Rianda, Ilse 

 

Notulen vorige vergadering dinsdag 11 september 2018 

 Opmerkingen: geen 

 

Financiën / begroting 2017-2018 

 Toelichting Patrick: ouderbijdrage: er mist nog een groot deel. Er wordt een reminder via 

Social Schools verstuurd. In januari een brief/factuur. 

  

Mailbox 

 Geen mail binnengekomen. 

 

Evaluatie 

 Schoolfotograaf: Verschillende reacties. Positief maar ook klachten. Dit nemen we mee naar 

volgend jaar.  

 Ouderavond: Jammer dat er maar 1 ronde was om de klassen te bezoeken.  

 Sponsorloop: Goed verlopen. Volgende keer niet de tijden per groep vermelden maar alleen 

de starttijd. (nu hadden sommige ouders hun eigen kind gemist) Geluidsinstallatie deed het 

niet goed. Volgend jaar de installatie van school gebruiken.  

 

Komende activiteiten 

 sinterklaas woensdag 5 december: Er is een zwarte piet en een roetveeg piet (om ook aan te 

sluiten bij het sinterklaasjournaal). De opzet is hetzelfde als voorgaande jaren met aankomst, 

spelletjescircuit en lootjes trekken vanaf groep 5. Alle groepen vieren het apart.  

 kerst woensdag 19 december: er komt weer een lichtjestocht. De stijl van Dickens. De 

bovenbouwgroepen gaan zoveel mogelijk figureren op de route. Daarna samen in de klas 

eten en daarna op het plein. 12 dec is de kerstknutsel. 6 dec avond school versieren in 

kerstsfeer. Hiervoor komt een oproep op Social Schools. Voor aankleding van de ingang en 

het plein is de werkgroep nog op zoek naar oude spullen zoals een schoolbankje of oude 

tafel etc.  

 

Rondvraag:   

Er zijn nog een paar cadeautjes die voorgaande jaren als reserve waren ingekocht. Deze gaan naar 

de voedselbank in IJsselmuiden.  

 

Vergaderdatums: 
15 januari 

19 maart 

7 mei 

18 juni 


