Notulen oudervereniging BS. Budschop d.d. 22 juni 2017
Aanwezig: Hanneke, Nienke, Tineke, Emmely, Petra, Diana, Brigit, Erica, Ester,
Henny, May, Bianca,
Afwezig: Judith, Astrid, Karin, Birgit

1. Opening:
Ester heet iedereen welkom op de laatste vergadering van dit schooljaar.
Diana en Petra bedankt voor het organiseren van het ov-uitje. Het was gezellig.
2. Notulen vergadering d.d. 28 maart 2017:
De notulen zijn goedgekeurd
3. Ingekomen en uitgaande stukken:
Er is geen post.
4. Mededelingen OV/Team:
De verschillende schoolreisjes geeft onrust op het schoolplein onder de ouders. Als we
de reisjes vereenvoudigen kunnen we eerder een datum plannen en is het makkelijker
om auto’s bij elkaar te krijgen. De bedragen die de ouders nu betalen aan de ov zijn ook
vastgesteld aan de hand van schoolreisjes in het verleden. Het vervoer met een bus is
een hele grote kostenpost.
De MR heeft gevraagd of ze 1 of 2 keer per jaar aan mogen sluiten bij de vergaderingen
van de ov. Het lijntjes is dan korter en zo komen we onderling meer te weten wat er
speelt. Ester neemt contact op met Ernest.
De OV bestaat het aankomende schooljaar 45 jaar. Ideeën kunnen aangedragen
worden. Wordt het een feestweek (iedere dag een klein moment) , feestjaar (iedere
maand een moment), dance evenement. Henny neemt contact op met Barbara. Bianca
kijkt wat het budget gaat worden.
We hebben van het PSW het podium gekregen. Het staat in het opberghok. Nu kunnen
we het ook meer gaan gebruiken.
5. Evaluatie schoolfoto’s:
De fotograaf was super. We hebben veel positieve reacties mogen ontvangen. Nienke
neemt met Barbara contact op om weer een nieuwe datum te prikken.
6. Laatste schooldag:
Groep 1-2 blijft binnen en op het schoolplein
Groep 3-8 spellen in de wijk op diverse locaties als de LACO niet door gaat.
Afscheid van groep 8 is het laatste kwartiertje.
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7. Vergaderschema 2017-2018:
Donderdag 14-09 1ste vergadering
Dinsdag 07-11 Kerst, tevens ook de jaarvergadering
Donderdag 18-01 Carnaval
Dinsdag 20-03
Donderdag 14-06 laatste schooldag
8. Groepsindeling:
Henny maakt de lijst weer in orde. Deze wordt alleen verstrekt onder de
groepsvertegenwoordigers. Nienke doet een oproep naar een nieuwe
groepsvertegenwoordiger voor groep 1
9. Rondvraag:
Ester: Zij geeft ons info over daily mile: Dit is de kids iedere dag 1,6 kilometer laten
lopen. Dit prikkelt de alertheid weer, bewegend leren.
10. Sluiting:
Ester bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering.
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