Verslag ouderraad 20/11/18

Aanwezig:
Afwezig:

Nathalie, Inge, Sofie, Annick, Shira, Jenthe, Jeroen, Debby, An, Songul, Maartje,
Leen, Hilde, Elke, Jan P., stijn, Christel, Jan H.
Patrick, Bianca

Welkom
Tessa heet de nieuwe leden welkom, Jenthe, Jeroen, Leen en An. Er wordt een kort
voorstelrondje gedaan.
1. Verslag vorige vergadering
Er zijn geen opmerkingen over het verslag.
2. Werkgroepen
De lijst met activiteiten gaat rond. De nieuwe leden vullen hun gegevens aan.
3. Evaluatie grootouderfeest
Een zeer geslaagd feest, ondanks de last-minute wijziging van locatie. Is zeker voor
herhaling vatbaar (zal afhankelijk zijn van weer). Er waren 345 inschrijvingen. Dit was iets
minder dan vorig jaar met 364 inschrijvingen.
Klaarzetten van de parking is goed en vlot verlopen. De podiumwagen werd op tijd
geplaatst. Er waren alleen stoelen en geen tafels. Iedereen had goed zicht. Nadien werd er
getrakteerd met koffiekoeken (dit jaar 3 kleine, ook een groot succes) en drank (koffie was
niet haalbaar dus werd er voor sap gekozen). Ook de wafelverkoop ging door. Er werden
408 pakken verkocht.
Grootouders, kleuterjuffen en vrijwilligers waren zeer tevreden.
4. Evaluatie appelverkoop
Alles is goed verlopen. Er zijn 720 zakken à € 5,00 verkocht. Inkoopprijs was € 3,10 per
zak. Er waren voldoende helpers op zaterdag voor het rondbrengen. 3 meldingen van
zakken, die niet waren geleverd, kwamen binnen. Werd keurig door Kempisch Fruit
opgelost. De zakken waren van slechte kwaliteit en scheurden gemakkelijk open. We
bespreken dit met Kempisch Fruit. Dit jaar waren we te laat voor de optie om de appels op
school te laten afhalen. Brieven waren al uitgeprint.
Volgend jaar beter opvolgen door de voorzitter, want nu was niet duidelijk wie in werkgroep
zat. Dankzij Songul en Leen werden alle briefjes op tijd geteld en werden de routes
gemaakt.
5. Evaluatie Halloweenmarkt
Was weer een groot succes, ondanks het slechte weer. De tochten waren goed in de
smaak gevallen. Volgende keer best meer tijd tussen de groepen voorzien. Er waren
142 inschrijvingen voor beide tochten. Het vraagt veel organisatie, tijd en regelingen vooraf.
Daarom willen we om de 2 jaar een tocht organiseren. De drankbar, het knutselen en
schminken waren ook geslaagd. Het was wel minder druk dan vorig jaar. Het slechte weer
en het scoutsweekend speelden hierbij zeker een rol. Een tegenvaller was de huur van de

koelwagen, waar niet op was gerekend. Volgend jaar duidelijke afspraken met brouwer
en/of bekijken of koelwagen wel nodig is.
6. Sinterklaasfeest
Alles is al aangekocht. Pakken zijn opgehaald, schmink is in orde. Dit jaar komt Sint niet
aan met de boot, maar zal met de koets aankomen. Vertrek vanaf het Vlasrietje. De
leerlingen van het 2de t/m 6de leerjaar halen hem op en lopen in stoet (Vlasrietje,
O.L.Vrouwstraat, Raaftuinweg) onder politiebegeleiding naar de verharde parking van de
school. Daar wachten de kleuters en het eerste leerjaar op de Sint. Het 4de t/m 6de leerjaar
gaat ’s middags naar de Wouwer voor film.
Inpakken sint op maandag 03/12/18 om 19.00 uur in de voor- en nabewaking.
7. Varia en rondvraag
- De gemeente heeft beugels geplaatst in de container waar de stoelen worden bewaard.
Nu kunnen ze niet meer omvallen.
- De schoolbus staat regelmatig fout geparkeerd. Jan zal dit opnemen met gemeente.
- Er blijven klachten over de parking binnenkomen. De gemeente probeert er iets aan te
doen.
- Schoolreis van de lagere school gaat door op vrijdag 17/05/19. De kleuterschool gaat op
vrijdag 07/06/19 op schoolreis. Vraag voor eventuele begeleiders voor de kleuters komt
later. Lagere school heeft geen begeleiders nodig.
- Carnaval? Hoe ziet het er dit jaar uit, disco? Dit moet nog worden besproken door het
schoolteam. Komt terug op de agenda van de volgende vergadering.
- Op maandag 10/12/18 is er Kronkeldidoe voor het 1ste leerjaar. Er is nog 1 begeleider
nodig. Leen van Hoek kan meegaan.
- Luizenepidemie lijkt voorbij. Er zijn minder besmettingen, maar blijft de aandacht
vragen.
- Fotoverkoop loopt goed.
- Kleuterteam vraagt of 2 waterkokers kunnen worden aangekocht. De ouderraad geeft
akkoord voor de aankoop.
- Er wordt gevraagd om kritisch naar papierverbruik te kijken!!
- Er zijn wat problemen op de speelplaats. Soms is er onrust en zijn er ruzies. Er zijn
welbevindingsenquêtes afgenomen bij de leerlingen. Er wordt gekeken naar mogelijke
oplossingen. Dit krijgt de volle aandacht van het schoolteam en wordt vervolgd.

