NOTULEN Ouderraad Vergadering 3 Februari 2022.
Aanwezig OR: Angela, Bram, Ilse, Joyce, Karel, Linda, Marianne, Marjolijn, Miranda, Silvie, Yvonne,
Janneke (notulist).
Afwezig: -Aanwezig namens team: Monique

1. Opening en vaststellen agenda.
Deze vergadering is gehouden via Teams ivm de coronamaatregelen.
Notulen vorige vergadering goedgekeurd.
Nieuwe klassenouders tijdens deze vergadering: Bram Meulendijks (gr 3) en Angela vd Burgt (gr 4).

2. Mededelingen van/aan MR.
De MR heeft informatie gehad over het vertrek van Marieke. De MR heeft een rol in de nieuwe
aanstelling van een directeur samen met een benoemingscommissie.
Er is voortgang betreffende het speelplein aan de Grotenhof. De buurt is geïnformeerd en er heeft
overleg plaatsgevonden met omwonenden.
De notulen van de vergaderingen van de MR zijn terug te vinden op de website van school.

3. Ingekomen en uitgaande stukken.
Inschrijvingen nieuwe kinderen, post vd Rabobank  Linda
Informatie schoolreisjes en folder van schoolfotograaf.

4. Corona regels/afspraken ed.
Op het moment van vergaderen geen veranderingen met de toen geldende maatregelen.
Nog steeds in “bubbels” en scheiding in groepen.

5. Evaluatie Kerst.
Nadat er in eerste instantie weinig mogelijk was en er volgens de OR meer in zat met de
maatregelingen van dat moment is er na goed overleg met Marieke toch de kans gegrepen om een
mooie kerst te organiseren. Er was een mooie speurtocht die met begeleiding van ouders van de OR
fanatiek en enthousiast gelopen is door leerlingen en leerkrachten. Er was veel lol tijdens de
opdrachten.

6. Voortgang Carnaval.
Iedereen komt gezellig verkleed naar school. Er worden leuke foto’s gemaakt van de klassen.
De groepen 1 t/m 5 krijgen een leuke bingo en 6 t/m 8 gaan een escape room spelen.
Daarna verzamelen alle klassen zich voor een leuke optocht door Lieshout .
Thema?? Knutselen voor optocht?? Hulp ouders??

7. Voortgang overige activiteiten.
Schoolreis is al vastgelegd voor 2022.
Deze gaat vanaf het volgende schooljaar 2022-2023 verschuiven naar eind september/oktober.
Meesters/Juffendag: Er moet iets komen wat de kleuters zelfstandig kunnen maken.
Schoolfotograaf: er zijn voor volgens schooljaar 2 andere fotograven benaderd. Er wordt door de OR
bekeken of deze in aanmerking komen.

8. Mededelingen van/aan het team.
Monique informeert bij het team over lopende onderwerpen.

9. Rondvraag.
Er zijn veel klachten over hondenpoep en onkruid. Vooral bij de ramen van groep 3 en 4.
Ook veel poep langs het kerkhofpaadje, veld aan kant van schoolplein en Grotenhof ed.
Monique gaat hier melding van maken bij school. Er wordt ook gevraagd om dit door iedereen zoveel
mogelijk bij de gemeente te laten melden.
Miranda heeft aangegeven te gaan stoppen als voorzitter. Nog 1 jaar samen met een nieuwe
voorzitter om deze “ in te leren”.

