Oudervereniging
O.B.S. de Tjotter
Vergadering commissies oudervereniging 11 december 2017 20.00 uur. Locatie: Tjotter
Aanwezig: Ellen, Andrea, Cynthia, Anoeska en Serena
Afwezig: Mike, Moira, Rolien, Jolanda, Wendy, en Judith

1)
Opening vergadering/vaststellen agenda
Ellen opent de vergadering
2)
Mededelingen
Geen.
3)
Ingekomen post
Geen ingekomen post.
4)
Notulen vorige vergadering
Goedgekeurd; mag op de site.
5)
Overlegpunten Bestuur/Directie
- Per kwartaal een leerlingenlijst opvragen om te zien of er kinderen later in het jaar zijn
ingestroomd in verband met het innen van (een deel van) de ouderbijdrage.
- Astrid gaat bij basisschool De Vuurtoren vragen wat hun ervaring is met een inklapbaar
podium. Er is nogmaals met Astrid gesproken over een verhoging als podium.
- Elke klas heeft nu klasbord. Vanaf januari is er een nieuwe versie van Digiduif.
6)
-

Actielijst
233 lijst met activiteiten maken; deze actie kan van de lijst af.
De pietenochtend moet korter en zal volgend jaar voor de kleuters en groep 3 zijn;
deze actie kan op de lijst.

7)

Jaarplanning
Dit punt is niet besproken.

8)
Planning voor de info / wat aan te leveren?
Wendy schrijft een stukje voor de Tjotterinfo over de pietenochtend.
Serena schrijft een stukje voor de Tjotterinfo over het sinterklaasfeest.

9)
Financiën
In januari zal de 1e herinneringsbrief voor de ouderbijdrage er uit gaan. Op dit moment is er
61% binnen aan ouderbijdrage.
10)
Stand van zaken commissies
Tjotter Bios:
Kinderboekenweek / Boekenmarkt:
Sintcommissie: Het sinterklaasfeest was een succes. De Sint en de pieten hebben
aangegeven volgend jaar weer te willen komen.
Pietenochtend: Zie actielijst.
Projectcommissie:
Playbackshow/talentenshow:
Avondvierdaagse
Koningsspelen: De koningsspelen vinden plaats op 26 april. We zoeken nog mensen voor in
deze commissie.
Afscheid groep 8:
Zomerfeest:
11)
Rondvraag.
Anoeska geeft aan dat er onder de ouders van groep 1/2A onrust heerst over de vervanging
van Rolien nu zij voor langere tijd is uitgevallen. Anoeska zal dit ook met Astrid bespreken.
12)
Sluiting
Ellen sluit de vergadering.

De volgende vergadering is op dinsdag 23 januari 2018 te 20.00 uur.

