Bestuursvergadering Oudervereniging
woensdag 17 januari 2018
Aanvang 20.00 uur
Aanwezig

Richard de Ruiter, Ed van de Beld, Angelique van Schaik, Carla van
Zwam, Caroline Hendriks, Linda Arissen, Manuela Janssen, Miranda
Walraven, Esther Hofman

Afwezig:

Natascha Keijzers en Marcha Sperna Weiland
Notulen: 2018-17-01

Agendapunt
1. Opening

2. Vaststellen van de
agenda
3. Vaststellen van de
notulen

Aandachts
punt voor
Richard heet iedereen van harte welkom, met in het bijzonder
Esther als potentieel nieuw lid!
Natascha en Marcha zijn afwezig.
Agenda is goedgekeurd
De notulen van 6 december 2017 zijn vastgesteld.

4. Ingekomen stukken en
mededelingen (w.o. lief en
leed)

Er is een bloemetje gebracht bij Annie en Angela, dit werd zeer
gewaardeerd.

5. MR

n.v.t.

6. overleg Henk

Er heeft maandag geen vooroverleg plaatsgevonden met Henk
omdat hij ziek is.

7. Financiën begroting

Rond de 25ste van de maand wordt er weer geïncasseerd.

8. Evaluatie Kerst

We hebben een goede kerstvering achter de rug, het was gezellig
en er was een goede opkomst. Koek en zopie hebben weer goed
verkocht, er is € 100,- mee opgehaald. Paar verbeterpuntjes;
- door de zwakke sfeerverlichting was het lastig te zien
waarmee werd betaald of om goed wisselgeld te geven.
- er zat ook nogal wat prijsverschil in de verkoopspullen per
kraam.
- Er was niet goed gecommuniceerd met de hulpouders
over de horeca; wat er al opengemaakt kan worden van
drinken etc.
Idee voor volgend jaar; een gezellige ‘hangplek’ met consumpties
voor ouders die de kinderen wegbrengen, minpunt hierbij is de
slechte verlichting op het schoolplein.
Al met al is er goed geld opgehaald met een winst van €30,Het kerstgebeuren mag op zich wel wat meer dynamiek en
enthousiasme krijgen (ten opzichte van De Wijzer).

9. Carnaval

Wordt gezamenlijk met de OV van De Wijzer georganiseerd.
Het is onduidelijk wat de rol is van de OV met de Carnaval, er is
geen werkgroep op school en hierdoor blijven leuke activiteiten
liggen. De OV is van mening dat iedere klas ÍETS’ moet doen met
carnaval, iets knutselen, een loopgroep, thema of een dansje of
een liedje. Carla en Angelique zullen een voorstel bespreken met
Mari en Anne.

10. schrijver KBW

Er komt op afroep een schrijver naar de Leeuwenkuil voor groep
7 en 8.

11. Rondvraag

Schoolfruit wordt soms in verkeerde volgorde uitgegeven of in
lager afgestelde hoeveelheden. Ed zal dit beter afstemmen met
Jan de conciërge.
Versiergroep van Kerst is al na het hapje en drankje begonnen
met het weghalen. Is dit niet wat vroeg? Vermoedelijk zal dit
vanwege praktische overweging zijn gedaan omdat het op een
vrijdagmiddag was.
Bezoek van de leerlingen aan de grote kerstboom op het terrein
tegenover de Action was onwillekeurig, er worden slechts een
paar klassen uitgenodigd vanuit de Ondernemersvereniging
Beneden-Leeuwen. Dit in afstemming met de leerlingen van
De Wijzer. Het is niet voor iedereen duidelijk wat de bedoeling
van het bezoek aan deze kerstboom is. Het is naar een voorbeeld
van Joris Wensboom van TV, kinderen kunnen hun wens aan de
maatschappij of een bijzonder iemand in de boom hangen.
Er is wellicht nog een gegadigde voor de OV, Richard gaat deze
persoon nog benaderen.
Tijdens de prijsuitreiking van de Kinderkunstprijs waren er jammer
genoeg geen leraren van De Leeuwenkuil aanwezig om ons te
vertegenwoordigen, dit in tegenstelling tot De Wijzer. Hoe komt
dit? Het was wel de bedoeling maar door een misverstand is dit
helaas wel zo gelopen.

12. Afsluiting

Richard sluit de vergadering om 21. uur
De volgende vergadering is op woensdag 7 mrt om 20.00 uur

Met vriendelijke groet,
Richard de Ruiter

