Oudervereniging
O.B.S. de Tjotter
Notulen Commissies/Oudervereniging 22 februari 2016, 20.00 uur. Locatie:Tjotter
Aanwezig:

Afwezig:

Sacha Gaus, Richard Blokland, Serena Splinter, Ellen Kampshoff, Willona
Luyten, Wendy Neeskens, Judith van Beurden, Rolien Rotensen, Jose
Fautoeboen, Jolanda Rohlof.
Mathijs Boersma, Monica Oliveira.

1) Opening vergadering
Sacha opent de vergadering. De agenda wordt vastgesteld.
2) Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
3) Ingekomen post
Factuur van Vereniging Openbaar Onderwijs, we weten niet waar het voor is, lijkt een
MR aangelegenheid. In het verleden heeft Edwin volgens ons ook al facturen hiervan
ontvangen. Dat zal Richard nagaan. Sacha gaat het verder in behandeling nemen.
4) Notulen vorige vergadering
De notulen wordt vastgesteld. De notulen kan naar Petra om op de site te plaatsen.
5) Overlegpunten Bestuur/Directie
Rolien geeft aan dat Astrid graag van de notulen zou willen voorzien.
Bij onenigheid, zoals tijdens de kerstcommissie het geval leek is Astrid altijd bereid
om aan te schuiven en alle partijen in gesprek te houden.
6) Actielijst
Zie lijst
7) Jaarplanning
Is doorgenomen.
8) Planning voor de info
 Brandbrief voor nieuwe bestuursleden en ov leden
 Thermometer (ligt al bij Astrid)

- Sacha
- Richard

9) Financiën
Momenteel € 4989,00 binnen, dat is 65% van de begrootte 75%
De thermometer ligt bij Astrid om in de info te zetten.
De opbrengst van de kerstmarkt is nog niet door de OV ontvangen, informeren waar
het is.
10) Stand van zaken commissies
Tjotter Bios
1

De bios is geweest, wat we ervan gehoord hebben was het een succes. Het heeft een
leuk bedrag opgebracht waar elke klas spelmateriaal van mag aanschaffen.
Kinderboekenweek / Boekenmarkt
Geen mededelingen
Sint commissie
Geen mededelingen
Kerstcommissie
De opbrengst is nog niet door de OV ontvangen.
Playbackshow
Playbackshow is komende week, er wordt dit jaar geen verkleedwedstrijd gehouden.
Avond4Daagse
Geen mededelingen
Koningsspelen
Odilia en Jorn zijn gestart met de voorbereidingen, ze hebben al ardig wat op de rit. Er
wordt een sponsorloop georganiseerd in samenwerking met Michel Springer voor de
ziekte Duchenne. Daarnaast wordt een speurtocht georganiseerd.
Voor de organisatie te onthouden: De Schakel moet even woorden ingelicht dat wij de
hele ochtend het veld gebruiken.
Afscheid groep 8
Geen mededelingen.
11) Rondvraag en sluiting
Er zijn geen vragen voor de rondvraag.
Sacha sluit de vergadering.
De volgende vergadering is maandag 4 april 2016 om 20.00 uur.
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