OR Vergadering OBS Wonderwijs schooljaar 2018-2019

Notulen
Datum: dinsdag 11 september 2018
Aanwezig:
Diana, Pattie, Chantal, Rianda, Bertine, Sandra, Edwin, Patrick, Laura, Anita, Beertjan
Afwezig mk: Ilse, Jessica
Aanwezig team: Maarten
Opening
●
Welkom voorzitster: Diana
●
Notulist: Mianda
Verkeersouder Annette heeft toelichting gegeven over haar functie van verkeersouder en de
geplande activiteiten dit schooljaar. Ook dit schooljaar zal er op verschillende momenten en in alle
groepen aandacht zijn voor verkeer en verkeersveiligheid.

Notulen vorige vergadering dinsdag 26 juni 2018
●
Geen opmerkingen
Financiën / begroting 2018-2019
●
Toelichting Patrick. Kascontrole over 2017-2018 volgt nog.
Mailbox
●
Toelichting Sandra. Er is een bedankje binnengekomen van een ouder om te bedanken voor
het afscheidsfeest van groep 8. Ook andere ouders hebben dit mondeling aangegeven.

Evaluatie Afscheidgroep 8
●
Goed verlopen, wel teveel hapjes, blijft lastig inschatten. Men was ook heel enthousiast over
het fotoboek! Volgend schooljaar zou je ook kunnen kiezen voor een vriendenboek waarbij ouders
foto’s aanleveren van hun eigen kind. Of een ander idee is om de foto’s per schooljaar uit Social
Schools te halen (archief).

Komende activiteiten
●
schoolfotograaf 17 september
Rianda: planning is binnen, contract opgesteld, intekenlijsten hangen al.
●
ouderavond 19 september
Diana doet woordje namens de OR, Patti maakt een powerpoint. De begroting wordt uitgedeeld.
●
sponsorloop 9 november
werkgroep stemt af met team (Jac) zodat hij kan afstemmen met de leerlingenraad.
●

sinterklaas 5 december

Dit jaar geen schoencadeautjes maar wel een groepscadeau twv ongeveer 20 euro
Wel een zakje pepernoten in de schoenen. Er wordt ook weer iets eetbaars gemaakt door de
kinderen, school betaalt hier (deels) aan mee.
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OR ingekomen punten
●
Fotoalbum groep 8. Moeten ouders toestemming geven voor het opnemen van foto’s in het
fotoboek? Maarten pakt dit op.
Mededelingen team
We gaan er een mooi jaar van maken!
Rondvraag
Geen vragen.

Vergaderdatums:
20 november
15 januari
19 maart
7 mei
18 juni

11 september 2018

