Verslag Oudervereniging 19-01-2021
Aanwezig: Anita (penningmeester), Anke (v.a. 21u), Arina (voorzitter), Claudia W, Dilek, Han, Hansie, Ingrid,
Janneke (secretaris), Lisette (team/ MR), Loes (v.a. 20.45u), Marielle, Natasha, Thea
Afwezig
Meggie, Sanne. Het lukt Claudia H. niet om in Teams deel te nemen.

1. Opening
Welkom allemaal.
Loes en Anke sluiten later aan. Claudia H. probeert herhaaldelijk in te bellen, maar kan ons niet horen en
zien.
2. Mededingen dagelijks bestuur
We zouden het deze vergadering of in maart hebben over de financiën. We schuiven het op dit moment
door tot maart hopelijk mogen we elkaar dan live zien en kunnen we het er dan over hebben. Eventuele
beslissingen over de schoolreisjes zullen in overleg met de directie genomen moeten worden.
In de school app van het klokhuis is de volgorde in het menu (ivm de OV items) door Ellen veranderd op
aanraden van ons.
Er is een brief opgesteld door het dagelijks bestuur voor de ouderbijdrage die kinderen meekrijgen als ze
na de kerstvakantie starten op school. Aangezien ouders formeel lid worden van de Oudervereniging als ze
de ouderbijdrage betalen en er voor die kinderen geen ouderbijdrage meer gevraagd wordt.
In deze brief worden ook deze ouders uitgenodigd lid te worden. Deze brief gaat vanaf volgend schooljaar
met het welkomstpakket mee.
Ouderbijdrage

Er hebben nog een aantal kinderen de ouderbijdrage betaald. Brieven voor de instromers van voor de
kerstvakantie zijn ook verstuurd en daar hebben er ook al een aantal van betaald.
Klassenouders

Zijn er klassenouder, zijn deze nodig dit jaar?
Meerdere groepen hebben geen klassenlijst gekregen dit jaar. Krijgen we dit nog niet, mag dit wel?
Lisette gaat dit navragen bij de directie.
Verkeer

Er is nu niemand van de commissie Verkeer.
3. Verslag vergadering 09-11-2020 jl.
Verslag is goedgekeurd
4. Mededelingen vanuit directie/team
Dat we trots zijn op alle ouders met de opvang van kinderen en thuisonderwijs!
Mondkapjes verplicht ook voor de leraren
Watertappunt is geïnstalleerd, mede dank aan dhr Freijters voor alle voorbereidingen.
Als de scholen weer open mogen dan krijgen alle kinderen een fles voor het watertappunt, dit hoort bij de
gezonde school
5. Mededelingen vanuit de MR.
2 februari volgende vergadering.
16 november was inspectiebezoek kwaliteit verbetering, veel complimenten gekregen.
Financiële stukken nog niet beschikbaar.
‘Zit met pit’ is een cursus die groep 5 gaat doen na de carnavalsvakantie.

Gezonde voeding, wat krijgt een kind mee naar school toe.
Wat wordt er getrakteerd. Wat nemen kinderen mee vanuit thuis voor de pauzes.
Na gesprek hierover bij de MR, heeft er een oproep voor gezonde voeding gestaan in ’t Pitje.
6. evaluatie commissie Sinterklaas
Sinterklaas is geweest, ouders mochten niet aanwezig zijn.
Met de kado’s is het niet helemaal goed gegaan, kinderen waren tevreden.
Alle versieringen waar zwarte pieten op stonden zijn weggegooid. We hebben nu alleen nog maar
roetveegpieten. In de gaten houden dat er volgend jaar budget voor versiering nodig is.
Hoe kun je besparen met sinterklaas ivm budget alle commissies?
Bovenbouw krijgt nu 5 euro voor surprise kado, dit zouden ouders ook zelf kunnen bekostigen. Bijna alle
andere scholen in Geldrop geven geen geld daarvoor.
Alle klassen krijgen nu een klassen kado, dit is een spel. Kinderen krijgen al veel kado’s in de maand, dit
zou er evt af kunnen. School heeft niet heel veel behoefte aan die spellen.
Bedrag voor onderbouw is wel laag. Wordt steeds moeilijker om daarvoor iets leuks te kopen.
7. Stand van zaken commissie Carnaval
Vorige week een gesprek gehad met Tamara, Dirk.
Hopelijk is de school weer open. Voor die situatie zijn de plannen al ongeveer klaar.
Er komt een Onesie dag en een Gekke haren dag
Vrijdag met de carnaval worden er spellen in winterthema gespeeld.
Volgende week overleg over wat te doen als de scholen dicht moeten zijn.
Carnavals versiersels moeten voor 2022 nieuwe gekocht worden. Dit moet in het budget voor volgend jaar
meegenomen worden.
8. Stand van zaken commissie schoolplein
In de eerste 3 maanden actief programma met de klassen.
Afgelopen week contact gehad met de commissie om alleen de klassen die nog niet aan de beurt zijn
geweest aan de beurt te laten komen. Globale planning is gemaakt voor als de scholen weer open mogen.
Geen vernielingen op dit moment.
Kinderen van de Noodopvang zijn veel buiten, misschien kunnen deze de bonen die uit de boom vallen
opruimen.
Er komt overleg met de grabbelton om te kijken of de BSO kindjes ook iets kunnen betekenen met de tuin.
9. Activiteiten 2de helft
● Goede doelen zou kunst weken worden. Commissie heeft er verder niets van vernomen. Er is twijfel
over of de aankopen via zo’n kunstproject niet te kostbaar zijn voor de ouders. De vraag is ook of
dat school wat oplevert. Iemand geeft aan kunnen we niet een tekening maken voor de mensen die
eenzaam zijn. Er worden meerdere doelgroepen genoemd die het in deze tijd moeilijk hebben en
waarschijnlijk blij zijn met een tekening of kaartje. Commissieleden gaan dit overleggen in de
commissie.
Misschien ook leuk binnen het online onderwijs om kinderen iets te laten maken voor een eenzame
(oudere) in de buurt.
● Schoolfotograaf nog niets over bekend
● Pasen: nog niets over bekend
10. Rondvraag
11. Afsluiting
Do 03-09-2020 jaarvergadering
Di 23-03-2021

Ma 09-11-2020
Wo 26-05-2021

Di 19-01-2021
Do 08-07-2021 MR&OV

