Oudervereniging
O.B.S. de Tjotter
Vergadering commissies oudervereniging 16 mei 2017, 19:30 uur. Locatie: Tjotter
Aanwezig: Judith van B, Anoeska, Ellen, Andrea, Angelique, Moira , Wendy, Jolanda
Afwezig: Serena, Cynthia, Judith V., Richard, Aniel
Agenda
1)
Opening vergadering/vaststellen agenda
Ellen opent de vergadering
2)
Mededelingen
We missen nog verslagen van de volgende commissies voor het secretarieel jaarverslag:
-Sinterklaasfeest- Serena
-kerstlounge- Wendy
-Koningsspelen: Marjon Lips
-Zomerfeest: Moira
Penningmeester Aniel ziet toch af van de functie penningmeester, dus we gaan weer op zoek
naar een penningmeester. Ellen heeft nog een aantal namen in haar hoofd en gaat hen
vragen. Woensdag 17 mei heeft Ellen een afspraak met Astrid.
Kan eigenlijk niet dat leerkrachten die in commissie zitten niet op de dag zelf niet aanwezig
zijn. Met Astrid over hebben bij het verdelen van leerkrachten voor commissies.
3)
Ingekomen post
Geen
4)
Notulen vorige vergadering
Goedgekeurd, mogen op de site.
5)
Overlegpunten Bestuur/Directie
Zitten op 62% van ouderbijdrage.
Shirts zijn binnen, kunnen gelijk morgen met korfbal gedragen worden.
Project was geslaagd; en komt elk jaar.
Digiduif lijkt goed te lopen volgens leerkrachten.
Jaarvergadering plannen met de MR.
Klassebord: in team evalueren. Wel een lijn binnen school.

6)

Actielijst

7)
Jaarplanning
Jaarvergadering moet gepland worden met MR.
8)
Planning voor de info / wat aan te leveren?
Koningsspelen stukje in Tjotter info
9)
Financiën
62 % ouderbijdrage.
10)
Stand van zaken commissies
Tjotter Bios:
Kinderboekenweek / Boekenmarkt
Sintcommissie
Kerstcommissie:
Projectcommissie:
Playbackshow:
Avondvierdaagse: Loopt goed.
Koningsspelen: Hoe was het? Vossenjacht; leuker verkleed volgend jaar. Misschien jtl kleding
huren.
Afscheid groep 8: afgelopen jaar over budget gegaan, misschien kwam dit door tweede
avond.
Zomerfeest: Nog meer hulp nodig. Er wordt via digiduif nog om ouders gevraagd. Lijstje
activiteiten bij de deur hangen? Wendy wil uitnodiging maken, voor zomerfeest. Elk kind
krijgt deze mee.
11)
Rondvraag
Tip avondvierdaagse, ouders zelf incasseren. Bv 8.15-9.15 zitten ouders beneden om
inschrijvingen en geld te incasseren.
12)
Sluiting
Ellen sluit de vergadering.

