NOTULEN Ouderraad Vergadering 17 Juni 2021.

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

3. Corona regels/afspraken ed.
Er kan weer in de gymzaal gegymd worden. Klassen hebben nog wel hun eigen bubbel en worden
niet samengevoegd. Mede door deze regel kan o.a. het schoolreisje dit jaar niet doorgaan.

4. Evaluatie Pasen.
Alles was goed geregeld en is soepel verlopen. Per groep apart eieren wezen zoeken op het
Kuiperplein. De juf liep alleen met de klas naar de speeltuin. Na het zoeken kreeg elk kind een
chocolade ei en de vinder van het gouden ei een certificaat.
Misschien is het kinderdagverblijf te jong om echt te zoeken, volgend jaar een ander idee voor hen??

5. Evaluatie Koningsspelen/Sportdag .
De groepen 1, 2 en 3 hebben buiten gespeeld en daar verschillende spelletjes gedaan.
Groep 4 en 5 hebben een escaperoom gedaan op locatie Grotenhof met hulp van Laarbeek Actief.
Groep 6, 7 en 8 hebben een escaperoom gedaan op locatie de Wieken.
Bij de escaperoom moesten de kinderen een koffer met sloten zien open te krijgen dmv spelletjes,
opdrachten en puzzels ed in verschillende moeilijkheidsniveaus. In de koffer zat een lekkere traktatie.

6. Voortgang Schoolreis.
Omdat klassen niet bij elkaar in 1 bus mochten en niet samengevoegd mochten worden kon het
schoolreisje dit jaar niet doorgaan zoals de planning was en is er een alternatief plan bedacht.
Groep 8 mag wel op schoolreisje (Efteling) omdat deze 1 bubbel zijn en volgend jaar niet meer op
school zitten.
Ook bij dit alternatieve plan mochten de verschillende klassen niet tegelijk op 1 locatie aanwezig zijn.
Daarom zijn ondestaande activiteiten in een roulerend schema.
Groep 1 en 2: Springkussen op Grotenhof, spelletjes/film in eigen klas, spelen op het Kuiperplein. Om
12 uur uit.
Groep 3 en 4: Springkussen op Grotenhof, spelen op ruitjesakker, speurtocht door Lieshout.
Groep 5,6,7: Springkussen op schoolplein de Wieken, dodge bow/levend stratego op Florreffeplein,
basketbal in de Klumper.
Nog een schoolreis eind september dit jaar?? Voortaan altijd in september omdat juni een drukke
maand is met vb toetsen.

7. Keuze en vastlegging schoolfotograaf.
Vorig jaar is besloten om eigenlijk een andere schoolfotograaf te kiezen. Er is toen info aangevraagd
bij een andere partij. Marjolijn?? Ellen??

8. Vastlegging Sinterklaas.
In 2020 hebben Karel en Marjolijn dit geregeld en het was hun en sinterklaas goed bevallen. Voor dit
jaar is er nog geen datum afgesproken met school en de sint. Karel gaat contact met hun opnemen
om een datum vast te leggen.

9. OR bezetting komende schooljaren.
Hilde was klassenouder van groep 8 en stopt met de OR.
Vincent stroomt door naar groep 3.
Karel blijft in 1A.
Linda en Janneke gaan nog een periode door als penningmeester en secretaris.

10. Mededelingen van/aan het team.
Hulp gevraagd voor de vossenjacht van groep 8 op maandag 12 juli van 15u45 tot 17uur.
Ervaring van ouders is dat er erg weinig contact met leerkrachten is. Leraren blijven erg op afstand of
komen school niet uit. Het even contacten op het schoolplein bij ophalen wordt gemist door ouders.
Vooral ouders uit de kleuterklassen weten niet wat er speelt in de klas, kinderen vertellen thuis niets
of weinig en er wordt door leraren weinig op klasbord gezet.
Ouders wordt geacht om zelf contact op te nemen met de leraar als ze denken dat er iets speelt,
maar dit zou eigenlijk eerder gecommuniceerd moeten worden van leraar naar ouder.

11. Mededelingen van/aan MR.
Geen mededelingen, MR-notulen zijn terug te lezen op de website van school.

12. Rondvraag.
Geen verdere vragen, alles is tijdens de vergadering besproken.

