OR vergadering ’t Kofschip 07-10-2020
Aanwezig
Afwezig met bericht
Afwezig zonder bericht

Wilma, Mireille(voorzitter), Marloes, Imanda, Suzanne, Sabina
Sabine(secretaris), Diana(penningmeester)
-

1) Opening
Mireille opent de vergadering. Onze nieuwe leden stellen zich kort voor. Sabina notuleert deze
vergadering bij afwezigheid van de secretaris.
Algemene opmerking: hetgeen binnen de OR besproken is blijft binnen de OR.
2) Vaststellen notulen 08-09-2020
De notulen worden doorgeschoven naar de volgende vergadering.
3) Mededelingen/binnengekomen stukken.
De school heeft samen met de MR besloten om binnenkort het schoolplein onder handen te
laten nemen. Er is besloten voor meer groen en dat houdt in meer onderhoud. Er hebben zich al
2 vaders gemeld om te willen helpen. T.z.t wordt er door Wilma een oproepje geplaatst om
vaders/ooms/opa’s met groene vingers te vragen om eens in de zoveel tijd een beetje te helpen.
Er is besloten om de kinderen van school in het “plan” van aanpak van het schoolplein te
betrekken. Zo wil men voor de kleuters bijv. een buitenkeuken laten maken en werd er gevraagd
voor meer verstopplekken op het schoolplein.
De offerte zal binnenkort opgemaakt worden. Wilma heeft een budget van €20.000,gereserveerd.
4) Nieuwe OR leden.
We verwelkomen onze nieuwe OR leden. Marloes (moeder van Dave groep 1/2) Imanda (moeder
van Milan (groep 3/4) en Suzanne (moeder van Rayan groep 3/4)
5) Feesten, Sint – Kerst
Sinterklaas commissie (Diana en Mireille samen met juf Laura)
Er heeft al een overleg plaats gevonden tussen juf Laura en Diana. Sinterklaas gaat zeker op
school komen met enkele roetveeg pieten. Waarschijnlijk is de aankomst van Sinterklaas zonder
ouders (is afhankelijk van de corona maatregelen). Dit wordt nog verder besproken.
De pepernoten worden uitdeelzakjes en Sint heeft de cadeautjes al in huis☺
Kerstcommissie (Juf Veronique, Juf Henny (juf Marjo) Sabine, Marloes en Sabina) Er is al een
datum in de maak. Info volgt.
Paascommissie (juf Mirelle, juf Laura, Imanda, Sabine en Sabina)
Eindfeest commissie (Juf Mirelle, Mireille en Suzanne)
6) 30- jarig bestaan van school.
Na de herfstvakantie is er 2 weken geen gym in het Baken. De gymjuf Marijke wil de 2e
donderdag na de herfstvakantie (5 november) een sponsorloop organiseren. De kleuters lopen
één of meerdere rondjes over het plein, de bovenbouw loopt één of meerdere rondjes rondom
school. Er wordt geen geld opgehaald langs de deuren, maar er mag door ouders (naaste familie)

gesponsord worden. De opbrengt wordt gebruikt voor een nieuw podium. Wilma heeft een
bedrag van €5.000,- gereserveerd, maar dat zal met het sponsorgeld aangevuld worden.
Het wordt een leuke happening. OR kan meedenken om lekkers aan te leveren. We kunnen
denken aan verpakte popcorn, fruit…..Geld is gereserveerd. Wilma komt hier nog op terug.
De kinderen krijgen een stempelkaart. Na elk rondje mogen ze een stempel komen halen bij
Suzanne en Marloes (Sabina is reserve) Mireille regelt de stempels.
7) Klassenouders.
Klassenouders worden voorlopig niet uitgenodigd voor een gezamenlijk gesprek. Dit i.v.m. Parro
en de geldende Corona maatregelen.
Groep
1/2

Klassenouders
Marloes is vooralsnog klassenouder. Er is een oproep gedaan voor vervanging. Er
zijn 3 vrijwilligers. Dit loopt nog. Info volgt later.
3/4
heeft nog geen klassenouder. Is wel oproep voor gedaan, maar nog geen reactie.
5/6
Mireille en Sabina
7/8
is vooralsnog nog niet bekend
Verder wordt overlegd met Wilma.
8) Data vergaderingen doornemen.
Dinsdag 3 november om 19.30u is geopperd
Woensdag 4 november om 09:00u (Wilma is dan aanwezig tot 09.25u)
Woensdag 2 december om 09:00u
Imanda kijkt naar mogelijkheden wat betreft haar werk. Verdere data volgen later.
9) Rondvraag / w.v.t.t.k.
Geen opmerkingen of vragen gemeld.
Mireille sluit om 09.45u de vergadering.

