Notulen 2014/2015

OUDERRAAD OBS De Radonkel
Datum:

02 maart 2015.

Leden aanwezig:

Anita Versteegh (voorzitter),Jesica van Hoof (secretaris)
Remco Oesterholt (penningmeester) ,Martin de Heus,
Saskia Liebregts, Judith Nijsen.

Ouders aanwezig :

Lidia van Bree

Teamleden:

Didi Meijer

Leden Afwezig :

Jolanda Scholte, Mandy Ligtvoet

Van:

Jesica van Hoof

Betreft:

Notulen vergadering 02 Maart 2015

1. Opening



De vergadering wordt geopend om 20:05. Er zijn 2 afmeldingen.
Lidia van Bree (nieuw OR lid per eind april) is aanwezig als toehoorder.
Anita heet haar welkom en een kort voorstelrondje volgt..

2. Behandeling notulen vergadering 14 Januari 2015.


Er zijn geen op of aan merkingen op de notulen.



Anita: de overblijfservice Murlin loopt via Sjaak..

afgerond



Het voetballen is overlegd met Sjaak en een afspraak uit het verleden is,
dat voetballen op het schoolplein op het geasfalteerde vlak toegestaan is.
Een idee is om doeltjes en / of belijning op het asfalt aan te brengen,
om zo het speelveld te verkleinen. Dit loopt verder via school.

afgerond

afgerond

3. Inkomende en uitgaande post







Binnen gekomen post: afschrift van de Rabobank is binnengekomen
bij de secretaris en aan de penningmeester gegeven.
Uitgaande post: een condoleancekaart is naar Sjaak verstuurd.
Bij beheer is voor de werkgroepen een email account aangevraagd.
Wanneer deze aangemaakt is, worden de inloggegevens opgestuurd
naar de vertegenwoordigingen binnen de OR van desbetreffende
werkgroepen, zodat zij via dat account kunnen werken.
Sjaak heeft zijn collega's van r.k.b.s. de Ruif en p.c.b. de Schoof laten weten per
mail dat Sint en zijn pieten voornemens zijn onze school te bezoeken
op vrijdag 4 december van 13:00 tot 15:00 en heeft hen verzocht desbetreffende
ouderraad / activiteitencommissie in te lichten.
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afgerond
afgerond
actie: Anita

afgerond

4. Mededelingen school



Didi >de koningsspelen op 24 april 2015 worden door de sport stagiaires
georganiseerd. Onze school is aangemeld voor de koningsspelen. In de ochtend
ontbijten de kinderen op school, lunch dienen de kindjes zelf mee te nemen. Die
dag zijn de kinderen om 14:00 uur vrij. De ouderraad stelt budget beschikbaar
en neemt deel aan de werkgroep. Saskia en Judith zijn vanuit de OR de
actie:Saskia/Judith
verantwoordelijken. Het eerste overleg is op vrijdag 6 maart.

5. Mededelingen penningmeester



De penningmeester heeft geen kans gezien de vergadering voor te bereiden,
derhalve blijft dit punt open staan.
Gevraagd wordt of het met betalingen van de ouderbijdragen goed gaat. Een
schatting is dat 80% betaald is.

actie: Remco

6.Punten voor de MR n.a.v. de MR notulen (website:voor ouders/MR).
 Er zijn geen punten.
7.Verslag Werkgroepen



Tuingroep> Er is een nieuwe afspraak gemaakt met Sjaak.
Overwogen wordt om net als de spik en span dag eenzelfde dag te organiseren actie: Martin
voor de tuingroep.



Hoofdluis controles> Na de carnavalsvakantie is een hoofdluiscontrole
geweest. Er zijn neten geconstateerd. Op woensdag 4 maart 2015 is de
nationale luizendag. Onze school besteedt hieraan geen aandacht.






Spik en Span>Op 24 januari 2015 was er een spik en span dag, op deze dag
is met veel plezier schoongemaakt. De opkomst was minder dan op de vorige
spik en span dag.
Promotieteam>Na de fancy fair wordt een overleg gepland door het
promotieteam om een nieuw thema voor een toneelstukje te bedenken.

afgerond

afgerond

actie: Anita

Verkeer> * 9 februari is overleg geweest tussen VVN, gemeente Geertuidenberg
afgerond
en de scholen.
* Op 17 juni 2015 is de landelijke actiedag voor de verkeersveiligheid
met het thema opa en oma.
* Een schoolpleinpakket staat op de planning. Hier worden de verkeerssituaties
nagebootst, die de kinderen tegen kunnen komen in het dagelijkse leven. De
werkgroep probeert het Shell en VVN schoolpleinpakket te reserveren.
* Henk Adriaanse stelt zijn vrachtwagen beschikbaar voor groep 7-8 eind april / actie: Judith
begin mei voor de “dodenhoek” actie. Deze actie is in samenwerking met r.k.b.s.
de Ruif en p.c.b. de Schoof.
* Lars van der Kaa van de gemeente Geertruidenberg is bezig met een nieuw
verkeersplan via Google maps om onveilige verkeerssituaties van
schoollooproutes / schoolfietsroutes in kaart te brengen om van daaruit
maatregelen te kunnen treffen. Hiervoor moest een werkgroep gevormd worden
vanuit de scholen. Een vertegenwoordiging van onze school is hierin niet aanwezig.
* Er is een pakket besteld voor groep 7/8 i.v.m voorbereiding verkeersexamen.
afgerond
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*Aandacht wordt besteed aan het rotonde rijden van groep 5-6 tijdens het fietsen
naar het zwembad.
8. Volgende activiteiten
 Koningssportdag: zie punt 4.
 Spelletjesdag: Contact wordt met Angela opgenomen om te overleggen
actie: Jesica
wanneer deze gepland gaat worden.
 Avondvierdaagse Hiervoor wordt half maart een envelop afgegeven. Als deze er
dan niet is, contact opnemen met stichting Avondvierdaagse Raamsdonksveer. actie: Jesica
Vrijdag 24 april
Koningssportdag
Saskia/Judith
Nog in te vullen

Spelletjesdag

Jesica

1 t/m 4 juni

Avondvierdaagse

Jesica/indien nodig
Anita

Nog in te vullen

Ouderbedankmoment

Woensdag 15 juli

Musical+afscheidscadeau

9. Ouderbedankmoment.
 De ouderbedankavond is de laatste jaren slecht bezocht, ook andere scholen
kampen hiermee. Graag wil de OR dit moment in een nieuw jasje steken.
Het idee is ontstaan om dit bedankmoment samen te voegen met de
spelletjesochtend, dit plaats te laten vinden op de laatste schooldag (17 juli) en
dat rond 10:00-10:30 uur de ouders welkom zijn op school, voor een gezellige
afsluiting van het schooljaar. Dit wordt besproken met Sjaak.

actie: Anita

10 Actiepunten.





Corrie heeft een VVV bon gehad i.v.m. haar afscheid namens ouders en
kinderen. Deze afscheidsreceptie was erg gezellig, in het bijzijn van alle
kinderen en een aantal ouders heeft Corrie haar afscheidscadeau gekregen.
Saskia en Anita hebben tijdens de afscheidsreceptie geholpen.

11. Rondvraag.
Remco> Of de avondvierdaagse wat uitbundiger mag dan vorig jaar?
De avondvierdaagse was bescheiden afgelopen jaar, dit was echter een
weloverwogen begrotingskeuze. Op dit moment zijn er meer betalingen binnen
van de vrijwillige ouderbijdrage dan vorig jaar en kan bekeken worden of meer
budget vrijgemaakt kan worden.
Er volgen nog een aantal mededelingen.
 Didi> Het schooluitje dit jaar is niet naar de Biesbosch, maar naar de Drunense
Duinen. Er zijn educatieve programma's voor alle groepen.
 Anita> Deelt mede namens Sjaak dat de condoleancekaart erg gewaardeerd
werd.
12. Sluiting.
 De vergadering wordt gesloten om 21:10 uur
De volgende vergadering is op dinsdag 07 april 2015 om 20:00 uur.
Graag wil ik u bedanken voor uw aanwezigheid. De notulen worden gepubliceerd op de
website van de school. www.radonkel.nlVoor vragen kunt u, liefs per e-mail, contact
opnemen met de secretaris via ouderraad@radonkel.nl
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afgerond

actie: Remco

