NOTULEN JAARVERGADERING OUDERVERENIGING
DINSDAG 7 november 2017
Aanwezig: Jolanda, Tineke, Emmely, Hanneke, Nienke, Karin, May, Henny, Barbara,
Bianca en Ester
Afgemeld: Nicole, Judith, Birgit, Petra, Diana, Esther Linders
1. Opening:
Ester heet iedereen welkom.
2. Mededelingen:
Er zijn geen bestuursmededelingen.
3. Jaarverslag schooljaar 2016-2017:
Wat is de OV :

De ov bestaat uit enthousiaste ouders die de leerkrachten ondersteunen en
helpen met het organiseren van activiteiten. Daarnaast is er nog een dagelijks
bestuur bestaande uit een voorzitter, penningmeester en secretaris. De
oudervereniging heeft 5x vergadert met een vertegenwoordigster van het team
( May). Hier kunnen zij hun inbreng en ideeën overleggen. Barbara sluit 2 maal
per jaar aan bij de OV vergadering om ruis te voorkomen.
De ov heeft versterking gekregen van Tineke Verheijen, Judith Hoovers,
Emmely van Delhoofen, Karin Kuijpers .
We hebben afscheid genomen van Astrid Mollen, Brigit Sturme, Erica Blommers.
Nogmaals onze hartelijke dank voor hun inzet.
De ov bestaat uit leden. Elk gezin met kinderen op BS Budschop kan lid worden.
Zij betalen dan contributie. Dit schooljaar was dat € 25,00. Dit is incl. € 12,50
voor het schoolreisje.
Wat doet de OV :
 Wij zorgen voor attenties bij jubilea, afscheid, ziekte, geboorte etc.
 Met sinterklaas verzorgen de groepsvertegenwoordigers van groep 1 t/m
4 voor een cadeau voor de kinderen. In de hogere groepen worden door
de kinderen zelf een surprise gemaakt. De ov stelt voor de groepen 1
t/m 8 € 2.50 beschikbaar.
 Met kerstmis wordt door de school een kerstviering gehouden voor de
hele school. Het afgelopen jaar hadden we kerstdiner.
 Met carnaval hebben wij natuurlijk een eigen raad van 11 met prins en
prinses. Wij doen mee met de gezamenlijke optocht van de basisscholen.
Na de optocht zijn we naar de eigen school gegaan om carnaval te
vieren. Er wordt gezorgd voor frisdrank, chips en snoep. De OV biedt de
kinderen een broodje aan. CV De Pinmaekers komen ieder jaar langs om
even met ons carnaval te vieren.
 Elk jaar word door een fotograaf schoolfoto’s gemaakt. De organisatie en
afwikkeling liggen in handen van de OV.
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Op de laatste schooldag krijgt de OV de
gelegenheid iets speciaals te organiseren voor de kinderen. Dit jaar had
de werkgroep voor de groep 1-2 een spellencircuit op het schoolplein
georganiseerd. De groepen 3-8 hebben een bootcamp gehad ism de
LACO. Ze kregen ook nog een lekker ijsje. Groep 8 zorgt voor een leuke
afsluiter.
Bij de diverse uitstapjes die vanuit school worden georganiseerd
verlenen de groepsvertegenwoordigers hand en spandiensten.

4. Financieel jaarverslag:
De post communie gaat van de balans af. De schoolreisjes worden herzien door
Hanneke, Nienke en Emmely. Er wordt gekeken of er sponsoracties zijn die we
als oudervereniging kunnen doen.
5. Verslag kascommissie:
Karin Kuipers doet verslag dat alles er goed uit zag. Geen opmerkingen.
6. Benoeming kascommissie:
Karin Kuijpers en Ramona van Goor wordt gevraagd en zij heeft toegestemd
7. Rondvraag:
Geen vragen.
8. Sluiting:
Ester sluit de vergadering en bedankt iedereen voor haar inzet.
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