Agenda - OV vergadering
Datum:
Aanwezig:
Afwezig:

14 april 2018
Suzanne Herfst, Tessy Maussen, Yvette van Esch, Wendy van Ginneken, Martin
Endepoel, Hugo Schmidt
Irene Meeuwesen,

1. Opening
20.20 uur opent Irene de vergadering.
2. Binnengekomen post
• Geen.

(10 min.)

3. Notulen & actielijst
Notulen vorige vergadering op 05 maart zijn vastgesteld, geen wijzigingen.

(30 min.)

4. Update lopende zaken + actiepunten
• 21 maart informatieavond oriënterende ouders: Wendy en Suzanne hebben bijgewoond.
• Avond4daagse = 28 t/m 31 mei. Vergadering van de organisatie Avond4Daagse Breda-Ginneken
was een vergadering gepland op 20-03. Namens de OC heeft Yvette bijgewoond. Inschrijven
moet uiterlijk …
Inschrijven op schoolplein op de volgende data:
Woensdag 09 mei
Suzanne + Irene
Dinsdag 15 mei
Hugo? + ?
Donderdag 17 mei
Suzanne + Wendy
Vrijdag 18 mei
Suzanne + Irene
Tessy hangt intekenlijst op voor de docenten voor uitdelen van versnaperingen.
Voorinschrijving in Gemeenschapshuis Vianden 26 mei.
• Hugo is bij Brenda nagegaan of er weer een Atletiek-dag zal gaan komen in 2018.
• Schoolvoetbaltoernooi start 24 april, teams zijn geregeld. Shirts moeten na de Koningsspelen
opgehaald naar Hugo. Tessy geeft Raymond een seintje.
• Verkeersbrigadiers: Nancy heeft gesignaleerd dat nieuwe verkeersbrigadiers welkom zijn. Yvette
checkt bij Eric of er behoefte is en op welke wijze de OC kan ondersteunen. Het is niet de
bedoeling om de organisatie van verkeersbrigadiers uit handen nemen van de school.
• ALV 2018 gepland op 30 oktober. Irene deelt dit met Jolanda tbv de Jaarkalender in de
schoolapp.
• Eerste vergadering OV volgend schooljaar is dinsdag 4 september, bij Suzanne
5. Agendapunten volgende vergadering
•
Geplande vergaderingen schooljaar 17-18
Dinsdag
05 september Yvette
Dinsdag
24 oktober
Afscheidsborrel
Dinsdag
31 oktober
ALV + vergadering
Dinsdag
28 november Irene
Dinsdag
16 januari
Suzanne
Maandag
5 maart
Yvette
Dinsdag
17 april
School, start om 19.30 uur (samen met MR)
> mei n.t.b. i.v.m. A4d <
Donderdag
21 juni
Etentje
Dinsdag
4 september
Eerste vergadering OV schooljaar 18-19
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6. Rondvraag
(15 min.)
Hugo geeft aan dat hij na dit schooljaar het stokje wil overdragen. Een vacature ter vervanging moet
geplaatst worden.
7. Sluiting
21.30 uur: Yvette sluit de vergadering.
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Aan alle ouders,
De Oudervereniging is op zoek naar nieuwe wapperende handjes.
Ieder jaar organiseren we voor alle kinderen en ouders leuke, goed bezochte activiteiten: Singelloop,
Schoolvoetbal, Avond 4-daagse, Schoolatletiekdag. En we coördineren Schoolfotograaf, luizenpluis
en klassenouders.
Dat klinkt als een hele waslijst, maar we verdelen de taken.
De Oudercommissie en Activiteitencommissie telt momenteel 6 leden: Irene Meeuwesen, Yvette van
Esch, Hugo Schmidt, Martin Endepoel, Wendy van Ginneken en Tessy Mausen en Suzanne Herfst.
We vergaderen 6x per jaar bij een van de leden thuis. Daarnaast zijn we in duo’s de organisator van
een van de activiteiten. En we sluiten gezamenlijk af met een etentje.
Omdat we de meesten van ons kinderen hebben in de bovenbouw, zijn we met smart op zoek naar
ouders van kinderen in de onderbouw. Wil jij ook eens op een andere manier betrokken zijn bij St.
Joseph en je inzetten voor de kinderen? Heb je eens in de 7 weken tijd voor een gezellige avond en
wil je bij een van de activiteiten helpen? We zijn concreet op zoek naar
- een nieuw lid voor de activiteitencommissie
- een nieuwe penningmeester
Wil je meer weten over wat de rollen precies inhouden, over de Oudercommissie in het algemeen, of
wil je je direct aanmelden, stuur dan een e-mail naar kbsstjoseph_oudervereniging@inos.nl of bel
Irene Meeuwesen (voorzitter Oudercommissie) 076 514 8131.
Vriendelijke groet,
Oudercommissie KBS St. Joseph

3

