NOTULEN Ouderraad Vergadering 16 Maart 2021.

Aanwezig OR: Hilde, Ilse, Karel, Linda, Marjolijn, Marianne, Miranda, Silvie, Vincent, Yvonne,
Janneke (notulist).
Afwezig OR: Ellen, Marjolijn.
Aanwezig namens team: Monique.

1. Opening en vaststellen agenda.
Deze vergadering is online verlopen via Teams.

2. Ingekomen en uitgaande stukken.
Geen verdere poststukken aangekomen. Via de mail een “reclame” van een busbedrijf voor
schooluitjes.

3. Corona regels/afspraken ed.
Voor de groepen 3 t/m 8 is er binnen geen gym mogelijk, zij gymmen daarom buiten. Voor de
groepen 3, 4 en 5 is er op donderdag een stagiaire van Laarbeek Actief die de buitengymles verzorgd.
Moet er een deadline (1 mei??) komen voor de musical en kamp van groep 8? De planning blijft
lastig, ouders willen/moeten eventueel vrij nemen, planning vooruit niet te maken en onduidelijk
voor ouders. Dit wordt overlegd met de groep 8 kampleiding en Marieke.

4. Evaluatie Carnaval.
De kinderen moesten in eigen klas blijven zitten. Er zijn Escape rooms gemaakt in de bovenbouw.
Door middel van het oplossen van puzzels kregen ze toegang tot een schatkist met drinken en chips.
De onderbouw heeft bingo gedaan en ook iets lekkers gekregen. Het budget is iets hoger uitgevallen
omdat de kosten voor pakjes drinken en voorverpakte chips hoger zijn.

5. Evaluatie Meesters/Juffen dag.
Er is een spel gemaakt met baby-foto’s van leerkrachten. De onderbouw deed dit dmv een boekje
met de foto’s, de bovenbouw speelde dit als kahoot quiz. Soms waren de vragen wel erg makkelijk,

maar het was leuk en gezellig. Het budget komt vanuit school, geen extra geld aan ouders vragen.
Het budget van de ouderraad is echt voor de kinderen en niet voor materiaal.
Het is dit jaar weer lastig om van elk kind iets gemaakt te krijgen voor de juf/meester. De
klassenouder moet er vaak achteraan om van elk kind iets te krijgen voor het cadeau. Dit is de
verantwoordelijkheid van de ouder van het kind zelf. Na meerdere herinneringen sturen en het
wordt nog niet ingeleverd, dan is het pech.

6. Voortgang Pasen.
De chocolade eieren zijn besteld. Het wordt gevierd op 2 april. Er is nog overleg of er nog hulp vanuit
de OR nodig is. Vb bij het verstoppen van de eieren of het spelen voor paashaas.

7. Voortgang Koningsspelen.
Dit is op 26 april. De klassen blijven op de eigen locatie. Groep 1,2 en 3 gaan gymmen, speciale
buitenles en naar een speeltuin. Groep 4 t/m 8: escape room. Door middel van (sport)opdrachten,
puzzels ed een kist met sloten open krijgen. Elke klas krijgt opdrachten op eigen nivo. Er komt
misschien nog hulp van Laarbeek Actief voor groep 4 en 5.

8. Voortgang Schoolreis.
Let Op!! Het is leuk als dit voor de kinderen nog geheim blijft!!
De bussen zijn gereserveerd en alles kan geannuleerd worden indien nodig.

9. Mededelingen van/aan het team.
De leerkrachten zijn blij dat ze weer fysiek les kunnen geven en de kinderen weer persoonlijk kunnen
zien. Op school is het rustig wat ziekte en uitval betreft. De hoop is dat dit zo blijft en de scholen
open kunnen blijven.

10. Mededelingen van/aan MR.
De notulen van de MR vergaderingen gelezen op de website van school. Hier zijn door niemand
vragen over.

11. Rondvraag.

Met een stukje geld van de ouderbijdrage van vorig jaar is er een mooie mobiele keuken gemaakt.
Deze bevat een echte oven, kookplaat en genoeg kastruimte voor pannen en bakproducten. Deze
keuken kan verplaatst worden zodat er in de klas gekookt en gebakken kan worden. In de
nieuwsbrief komt een stukje te staan om alle ouders te informeren hierover.

Op locatie de wieken moeten sommige klassen de schoenen uitdoen. Dit om gras, zand ed van buiten
niet de klassen in te nemen. Het speelveld schijnt erg vies te kunnen zijn. Deze regel verschilt per
leerkracht. Soms moeten de schoenen buiten neergezet worden en het is voorgekomen dat de
schoenen dan nat worden. Dit probleem moet gemeld worden aan de leerkracht van die groep.

De penningmeester heeft besloten de incasso’s pas later (eind april) te incasseren. Dan zijn er al wat
activiteiten geweest en kunnen ouders zien dat er wel iets gedaan wordt met het geld van de
ouderbijdrage. Hierover komt een stukje in de nieuwsbrief.

