
   

O.C 15 - 1 - 2018 

Aanwezig: Jennifer, Chantal, Lili, Rosanne, Sylvia, Annemarie, Charlotte, Annet,  Darja 
Notulist: Darja 
 
Agenda: 
 
Evaluatie Kerst 
Carnaval 
Kiosk 
 
Evaluatie Kerst 
Er is het één en ander over. Er zijn 2 ouders die volgend jaar buiten iets willen organiseren. Leuk als ze dit doen! 
Er was voldoende voor iedereen. Wat eventueel over is bij de kleuters wordt verdeeld over overige klassen.  
Ook het opruimen verliep vlot.  
 
Kiosk 
De eigenaar is gemaild, maar geen reactie. Daarmee is het nu klaar.  
 
Carnaval 
 
Beetje ander jasje dan andere jaren. Beneden ingedeeld op feest. Boven spelletjes.  
Voor iedereen toegankelijk.  
Picnic sponsort een voetbal kar, voor als het buiten goed weer is.  
Geen geldkettingen meer, dit jaar creditcards.  
Feest van 9.00 - 10.30 uur.  
Daarna pauze en afsluiting met iedereen in de hal met voorstelling van de goochelaar.  
 
Docenten regelen zelf de begeleiding van de aller jongsten.  
Credit cards aan een touwtje is wel handig.  
 
Waarzeggers door de bovenbouw is nog een optie, dat vinden ze wel altijd erg leuk om te doen. Leuk als de 
leerlingenraad de modeshow op het podium kan presenteren.  Rosanne vraagt dit na.  
 
Bovenbouw heeft  's middags gewoon school.  
 
Verder..... 
Tijdens de avondvierdaagse wil school graag het aantal ouders beperken. Als je meeloopt heb je een taak. Een 
max aantal ouders per groep. Zowel bij 5km als 10 km gaan er leerkrachten meelopen. De groep blijft altijd 
tussen de aanvoerders en de 'bezemwagen'.  
Het afspreken van een ophaalplek door de overige ouders is dan wel een must.  
Goed om dit jaar een Montessori bord te maken. 
 
Talentenjacht 
Zou dit ook een idee zijn voor groep 5?  
Rosanne vraagt dit na. 
 
Duurzaamheid 
Projecten in de klas t.a.v. duurzaamheid. Daar wordt ook het goede doel aan gekoppeld.  
Het goede doel is Holland voor ALS.  
School is ook bezig met afvalscheiding.  
 
Volgende vergadering op maandag 26 maart om 20 uur.  
 
 


