Or vergadering 10 november 2020 (via MS Teams)

definitief

Aanwezig:
Vanuit Ouderraad: Nienke Riemersma (voorzitter), Anne Hanschke (notulen, secr
OR), Arno Meijer (penningmeester), Corinne de Vries & Martine Vincent
(ledenadministratie), Ivana Mikulic, Margriet van Velzen, Corinne de Vries, Mirjam
Hill, Hanneke Poort, Ingeborg Vijverberg. Linda Vernes, Dominic Slagt, Yvonne
Monster
Vanuit het Baken: Elles van der Gaag
Opening / vaststellen agenda
1. Vaststellen notulen OR 15 sept 2020 plus ALV notulen 15 sept 2020 voor
OR
Geen opmerkingen, ALV wordt definief goedgekeurd tijdens ALV 2021/2022

2. Mededelingen / actiepunten
Yvonne vraagt zich of het klopt dat het budget schoolbieb hoger is in vergelijking met
voorgaande jaren. Arno bevestigt dat dat juist is.
3. Terugblik en vooruitkijken op de volgende commissies
Update schoolbieb:
De schoolbieb is zoals normaal opgestart. In de bezetting mist nog steeds een
grootouder dus het blijft wat puzzelen. Er waren wat problemen met een nieuwe PC
maar dat is hopelijk nu opgelost. Kleuterdocenten hebben sint en kerst boeken
aangekocht. De schoolbieb is verder gewoon open zoals voorheen.

Update sint:
Enveloppen voor het maken van de surprises zijn gevuld met muntgeld, worden
vrijdag uitgedeeld. De viering gaat er wel iets anders uit zien. De sint gaat niet langs
de lokalen maar de klassen gaan in groepen naar de sint in het gymlokaal. Kinderen
krijgen uitdeelzakjes met pepernoten, er mag niet worden gestrooid.
Inpakken van de cadeaus is belegd bij de leerkrachten i.p.v. bij de ouderraad en
hulpouders. Mogelijk worden de klassenmoeder hiervoor door de docent benaderd.
Cadeaus zijn al besteld.
Bakken mag ook niet dit jaar omdat hier hulpouders bij nodig zijn. In plaats hiervan
zijn er knutselspullen aangekocht. Dit jaar zullen er roetveegpieten bij de sint
aanwezig zijn.

School wordt wel versierd, geen hulp nodig van ouders buiten de
ouderraadcommissie.
Surprises moeten dit jaar door het kind zelf in de school worden gebracht. Ouders
mogen niet naar binnen.
Update kerst:
Kerk gaat niet door vanwege het aantal mensen.
Geen kerstdiner i.v.m. toename reisbewegingen. Ook is eigen bereid eten wat
gedeeld wordt met de klas niet coronaproof.
Alternatief is daarom een Kerstontbijt: hiervoor is budget nodig. Daarvoor moet eerst
een begroting worden opgesteld en voorgelegd aan Arno. Wordt vervolgd. Er worden
meerdere uitvragen gedaan bij cateringbedrijf, bakker, lokale middenstand door de
commissie.
Versieren mag wel maar wel met 4 ouders- groep 8 komt helpen. Docenten versieren
zelf de bomen. Wordt nog besproken op vergadering. De commissie is van mening
dat 4 ouders echt te weinig is en wil voorstellen of er 8 ouders mogen komen en dat
de regels rondom corona geborgd gaan worden ( mondkapje, 1,5 meter etc).
Evaluatie sportdag:
De sportdag is halverwege afgeblazen wegens slechte weersomstandigheden.
IJsjes en vaantjes zijn uitgedeeld. Reservedatum was dus geen optie meer.
Schoolfotograaf
Overall tevreden over het resultaat. Snelle levering. Verzendkosten zijn eraf gehaald.
4. Penningmeester
Rustig, focus ligt nu met name op kerst en sint. Declareren kan nu digitaal naar Arno
met evt scan van de bon.
5. Baken
Goede doelen commissie: Het plan is wederom om deze weer op te starten dit
schooljaar. Het goede doel zal zijn stichting dierenlot (lokale dierenasiels en artsen
doen mee). Tot op heden geen hulp van OR nodig.
Fietsexamen:
Plan is apri/ mei toch doen voor zowel groep 7 en 8. Yvonne heeft veel contact met
juf Chamara. Organisatie is nog steeds niet adequaat (chaotisch. Volgende keer
horen we meer. Het is nog niet duidelijk wat het plan gaat zijn voor het Baken.
6. Wvttk

Geen punten
Sluiting
Nienke sluit de vergadering om 20.42 uur.

Agendapunten voor de volgende vergadering op a.s 14 december 2020 start
20.00uur ( uitnodiging MS teams volgt)

Opening/ vaststellen agenda

1. Vaststellen notulen OR 10 november 2020
2. Mededelingen/ terugkoppelen actiepunten
3. Terugblik en vooruitkijken op de volgende commissies:

-

Update:
Kerst
Carnaval
Muzische vorming

-

Evaluatie:
Sint

4. Penningmeester- Arno
5. Het Baken- Karin en Elles
6. WVTTK
Sluiting

