Agenda OR 4 juni 2018

1. Opening
Welkom aan Jody;
Jody is diëtiste en heeft aangeboden een bijdrage te leveren aan de invoering van gezonde
voeding. Er komen veel voorstellen binnen bij De Ester wat betreft gezonde voeding maar hier
zitten ook vaak voorwaarden aan, de behoefte is om de eigen koers te varen, zonder teveel
verplichtingen. Het uitgangspunt is om op laagdrempelig manier meedenken over gezonde
voeding, hier wil Jody een bijdrage aanleveren. Het idee is om klein te beginnen bijvoorbeeld met
de woensdag waterdag en dit uit te breiden naar meerdere dagen. Er zal niet gehandhaafd
worden, maar er wordt wel op gestuurd en er zal sprake zijn van voorbeeld gedrag.
2. Vaststellen notulen 26 maart 2018
Opmerking: Marieke heeft aangegeven dat het niet mogelijk was dat groep 6,7,8 zorg zou dragen
voor de zakken.
Bag 2 School:
Er zijn meerdere mogelijkheden, de huidige manier waarbij kinderen en ouders geholpen hebben
voor aanvang van school, is een prima optie voor de volgende keren.
3. Vaststellen agenda 4 juni 2018
4. Mededelingen schoolteam (Leontine/ Marieke)
A. Lesuren
Leontine geeft een toelichting over de inzet van lesuren.
940 op jaarbasis, 7520 totale basisschooltijd.
Meerdere uren ingepland in verband met staking, om te kunnen komen tot 7520 uur.
Activiteiten worden gepland onder sociaal emotionele vorming. Er moet ook rekening
gehouden worden met de formatie van de leerkrachten, dit levert wrijving op. Er wordt
wel altijd een buffer opgebouwd voor calamiteiten.

B. Thema’s schooljaar 2018-2019 (in willekeurige volgorde):
Nederland
Grieken en Romeinen
Energie (na februari, i.v.m. Ixperium)
Geloof (rond kerst)
Mensen
Exacte inhoud is nog niet bekend van de thema’s. De exacte inhoud wordt snel bekend gemaakt.
De ideeën die de leden hebben over de invulling van het thema worden gemaild naar Leontine.
Het is nog niet duidelijk aan welk thema de excursie gekoppeld wordt. De doe-circuits worden op
verschillende dagen gehouden.
•
•
•
•
•

5. Openstaande agenda punten:
A. Vrijwillige ouderbijdrage
De mail is verstuurd naar de late betalers 15 gereageerd en betaald. In totaal moeten er
nog 9 betalen.
B. Evaluatie sponsorloop
Opbrengst wordt de laatste schooldag bekend gemaakt. De actie is niet aangemeld bij
spieren voor de spieren. De bedoeling is om te kiezen voor een doel waarmee een link is
met de Ester.
C. Evaluatie Koningspelen
Er is nog geen evaluatie ontvangen, het was warm, de tijd was kort, drankpunt was niet
bemand.
Algemene opmerkingen, buiten het bemannen van de spellen moeten er ook een ouder
vrij zijn.
D. Evaluatie schoolfotograaf
De schoolfotograaf heeft last van de veranderde werkwijze door de wet op de privacy,
hierdoor het langer. Er is nog geen oplossing gevonden, dit kost een hoop tijd. De wens is
om ze zo snel als mogelijk te leveren. Hopelijk zijn de foto’s ervoor de zomervakantie.
E. Evaluatie Avondvierdaagse
De meeste vestjes zijn terug, communicatie verliep niet goed, de communicatie was ook
laat, dit heeft ook te maken met de wandelvereniging.
De route voor 2,5 km is verbeterd, niet meer langs de drukke weg, de routes waren
leuker. Het was ook beter afgezet. Voor groep 1 en 2 was nog pauze wel een knapzakje.
Dit blijft wel de wens. Er zijn meer kinderen individueel gestart.
F. Bag2school + oud ijzer Aktie
Er was een prima opbrengst.
Wanneer er gemaild wordt naar school vanuit de or, worden andere leden op de hoogte
gesteld.
Nieuwe actiedag rond 27 oktober
Voor de herfstvakantie flyeren.
G. Musical
Die loopt, data zijn bekend. Carina verzorgt de dans. Er wordt veel zelf geknutseld voor
de musical, onder begeleiding van Hans. Er is veel enthousiasme.
H. Opstarten denktank schoolverlatersdagen
Het gaat om schooljaar 2018-2019, begin schooljaar moet dit wordt opgestart als
denktank schoolverlaters, dit gebeurt na informatiemarkt waar de ouders zich kunnen
inschrijven. Miranda neemt contact op met Leontine over aanpak.

I.

Schoolverlatersdagen (Heidi)
Marieke kijkt of hier nog iets voor moeten gebeuren.

J.

Laatste schooldag (Heidi)
Er is geen behoefte aan koffie, thee. Vanuit werkgroep voeding worden hapjes gemaakt.
Marieke koppelt dit naar Heidi. Heidi is contactpersoon, Miranda kijkt of ze kan helpen.
Gaan er leerkrachten weg?

K. Google Drive
Miranda heeft dit opgestart de vraag is dat de andere leden hiernaar kijken, Wachtwoord
bekend bij Miranda.
L. Evaluatie Schoolreis
Marieke, Jolanda heeft een EHBO-tasje meegegeven dit is nog niet terug. Kim appt
hierover. Positieve reacties, goed geregeld. Splitsen was prettig.
Alleen de rustplek was niet ideaal.
Ouders moeten vrij zijn (werkgroep)
6. Rondvraag (wie gaat er door?)
Wanneer wordt de begroting gemaakt, de gelden die over zijn van het schoolreisje naar
voorzieningen schoolreisje.
Data cito en avondvierdaagse liggen vast zijn dus niet te veranderen.
Infomarkt 11 september.
7. Sluiting vergadering
Actielijst

Actiepunt

wie

Welkomstouder na bellen nieuwe leerlingen
Miranda
Datum opvragen Bag2school/oud ijzer
Bart
Overleg Leontine voor schoolverlaters-dagen-denktank Miranda
Ideeën thema’s
OR
Afscheidscadeau
Miranda
Tasje EHBO
Kim
Laatste schooldag is Heidi contactpersoon
Heidi
Google drive wordt door alle leden bekeken
OR

gereed

