Notulen oudervereniging BS. Budschop d.d. 13 november 2018
Aanwezig: Monique, Mijke, Jolanda, Nicole, Tineke, Emmely, Hanneke, Karin, Petra
en Diana, Ester, Henny, May, Bianca
Afwezig: Judith, Nienke, Birgit,

1. Opening:
Ester heet iedereen welkom.
2. Notulen vergadering d.d. 13-09-2018:
De notulen zijn goedgekeurd
3. Ingekomen en uitgaande stukken:
Er is geen post.
4. Mededelingen OV/Team:
De haakjes mogen gemaakt worden, zodat we slingers op kunnen hangen. Nicole zorgt
hiervoor.
Een voorstel om voortaan een grote doos bekers aan te schaffen bij de sligro. Zo hoeft
niet iedere werkgroep voor bekers te zorgen en zijn er altijd voldoende aanwezig.
Iedereen stemt hiermee in.
Op 7 februari willen we na de ov vergadering alles versieren voor carnaval, dan zou
iedereen kunnen helpen.
Er komt een ouderportaal voor de OV. Bianca en Henny gaan naar de uitleg.
Filmavond was geslaagd. Misschien iets te laat voor groep 3 en vanuit het team wordt er
een verantwoordelijke leerkracht geregeld.
5. Werkgroep Kerst:
Er komt een lichtjestocht met kraampjes en activiteiten. De leerlingen van groep 1-6
worden gemixt in groepjes. Leerlingen van groep 7 + 8 staan bij de kraampjes met een
begeleider. De tocht is van 18.00 – 20.00 vanaf 19.30 zijn de ouders welkom.
De bovenbouw gaat overdag gerechtjes maken.
6. Werkgroep Carnaval:
De optocht start om 10.41u. De groepen 1-4 dienen er wel rekening mee te houden dat
ze eerder op school moeten zijn. We lopen dit jaar weer voorop.
7. OV – Uitje:
Birgit en Henny hebben het al rond. Nu nog een datumprikken. Voorstel: stuur een
datumprikker. We weten het is nog vroeg voor sommige die hun planning nog niet
hebben. Nu kun je er wel rekening mee houden. De dinsdag of donderdag zijn de beste
dagen.
8. Rondvraag:
Geen vragen
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9. Sluiting:
Ester bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering.

Vergaderschema 2018-2019:
Donderdag 07-02-2019 (Carnaval)
Dinsdag 09-04-2019
Donderdag 13-06-2019 (laatste schooldag)
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