Notulen oudervereniging BS. Budschop d.d. 14 juni 2018
Aanwezig: Jolanda, Nicole, Judith, Tineke, Hanneke, Nienke, Karin, Emmely, Birgit,
Ester, Henny, May, Bianca

Afwezig:
1. Opening:
Ester heet iedereen welkom op de laatste vergadering van dit schooljaar.
2. Notulen vergadering d.d. 20 maart 2018:
De notulen zijn goedgekeurd
3. Ingekomen en uitgaande stukken:
Henny gaat aan de slag met de AVG.
4. Mededelingen OV/Team:
Judith Willekens wordt de nieuwe locatiemanager.
Tamara Kwaspen de nieuwe Ib’er.
3 juni gaan de leerlingen in de nieuwe groep proef draaien.
Er wordt gevraagd of we weer een filmavond doen rond Halloween. Afgelopen jaar was
dit een goed groot succes.
Schoolreisbudgetten:
Emmely en Hanneke maken een nieuw voorstel.
Eind september moet de brief de deur uit naar de MR. Goedkeuring voor de
jaarvergadering door de MR. Tijdens de jaarvergadering kunnen dan de ouders goedkeuring geven. Dan kan dit het schooljaar 2018-2019 nog ingaan
De peuters en kleuters gaan dezelfde programma/projecten draaien.
Zodat ze meer samen kunnen doen.
Met kerst wordt ervoor gekozen om een lichtjestocht te organiseren. Nienke gaat het
draaiboek van een andere school bekijken.
Tijdens het eindfeest wordt er afscheid genomen van Barbara, Greetje en Carolien. De
OV zorgt voor een attentie.
Alle 3 de bestuursfuncties komen vrij in het schooljaar 2019-2020. Het bestuur heeft
aangegeven te willen stoppen.
5. Evaluatie Schoolfoto’s:
Er is voor gekozen om dezelfde fotograaf te pakken. Er waren positieve en negatieve
berichten. De datum is weer geprikt.
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6. Laatste schooldag:
Thema: Zomer-vakantiegevoel
We gaan een vossenjacht doen. Enkele vossen hebben een puzzelstukjes. De groepen
moeten erom vragen bij de vos en dan krijgen ze die pas. Als ze terug zijn krijgen ze een
startsein om de puzzel te maken.
8.30-9.00
ontvangst leerlingen naar de klas
9.00-10.30 vossenjacht
10.30-11.00 puzzeltijd
11.00-11.30 schuimparty
11.30-12.00 afscheid groep 8
ER komen 13 groepjes, onderbouw 1-4 en bovenbouw 5-8 i.v.m. moeilijks graad van de
puzzel.
7. Vergaderschema 2018-2019
Donderdag 13 september 2018
Dinsdag 13 november 2018 tevens de jaarvergadering
Donderdag 7 februari 2019
Dinsdag 9 april 2019
Donderdag 13 juni 2019
8. Groepsindeling:
Er wordt hier en daar wat geschoven. We moeten nu op zoek naar 2 nieuwe kandidaten
voor groep 1
9. Rondvraag:
Geen vragen.
10. Sluiting:
Ester bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering.
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