Verslag:

OV vergadering

Datum:

8 november 2017

Aanwezig:

Joyce, Marijke, Leontine, Angela, Edwin, Manon, Merel, Arlette en Eline

Afwezig:

Claudia

0644036858

Onderwerp
Opening om 20:09 uur.
Joyce neemt vanaf vandaag het voorzitterschap over.
2
Ingekomen stukken/agendapunten
Geen ingekomen stukken of agendapunten.
a Verslag ALV vergadering van 11-10-2017 is goedgekeurd.
Verslag OV vergadering 11-10-2017 is ook goedgekeurd.
b Financiële status (Natalie draagt komende week de financiële zaken over aan Leontine)
 Ontvangen ouderbijdragen: Er zijn al aardig wat betalingen binnen gekomen.
 Getekende overeenkomsten: Op dit moment geen zicht op. Wellicht een idee om de
overeenkomsten in te scannen en digitaal op te slaan. Nakijken of de formulieren elk jaar
opnieuw moeten ingevuld i.v.m. de wet op de privacy.
 Jumbobonnen status: Op dit moment geen nieuw bonnen ingeleverd.
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c OV activiteiten
OV activiteiten schema 2017-2018: Marijke mailt Edwin een overzicht van de contactpersonen bij de
verschillende werkgroepen/feesten. Geef even aan of je nog bij een activiteit wilt aansluiten, dan kan dit
worden aangevuld in het overzicht.
Afgerond:
- ALV
- Welkom nieuwe leraren. Eline pakt dit op (3 leerkrachten en 1 administratief medewerker).
Gepland
- Sinterklaas: De meeste cadeaus zijn binnen en deze zijn opgeslagen in de opslag. Snoepgoed is
ook ingeslagen.
Vrijdagavond 17 november > om 19.00 uur zullen we cadeaus inpakken en de schoenzakjes
vullen. Mocht je nog hulpouders hebben, dan graag.
Woensdagochtend 29 november > pietenochtend helpen bij koffie, thee etc. Claudia, Joyce en
Merel zullen aanwezig zijn. Eline kijkt of ze nog aan kan sluiten.
Maandag 4 december > Sintfeest op school. Edwin, Angela, Claudia, Eline en Joyce zullen
aanwezig zijn. Schminken is om 07.00 uur.
- Kerst (alleen financiële bijdrage).
- Er komt een gezamenlijk sponsorloop (scholen Nootdorp). De opbrengst gaat naar het goede doel
van de school, een gezamenlijk goede doel en de school. Het is nog niet duidelijk wanneer de
sponsorloop zal plaatsvinden (waarschijnlijk in april of mei). De school organiseert dit. OV regelt
drankjes, snacks etc.
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OV mail box
Er is 1 vraag geweest over de ouderbijdrage. Deze vraag is beantwoord.
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Rondvraag/mededelingen
Geen rondvragen.
Dit was de laatste vergadering als voorzitter van Edwin. Edwin draagt het voorzitterschap over aan
Joyce.
Sluiting
Joyce bedankt ieder voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering om 20:57 uur.
Volgende vergadering 31 januari 2018 om 20.00 uur.
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