Vergadering oudercommissie dd.7 maart 2016

1. Opening
De voorzitter, Petra de Vries, opent de vergadering om 19.55u
Aanwezig zijn; Petra de Vries, Jeroen, Jolanda de Vries, Karin, Mirjam, Monique, Rika,
Sippy, Diane, Kirsten, Rianne en Jolanda Sievers.
Afwezig zijn; Angèle, Petra van Dijk, Boaz, José, Meta, Natacha en Tristan.
Jeroen is vandaag voor het eerst bij de vergadering, welkom Jeroen!
2. Mededelingen
De deadline voor het inleveren van mededelingen die in de nieuwsbrief moeten is
gesteld op 29 maart in de ochtend.
Het koffiemoment dat Angèle wilde houden is wegens gebrek aan hulp voor het uitdelen
van koffie/koek tot nader orde uitgesteld. De meeste mensen denken dat ouders zo'n
koffiemoment wel willen om even informeel met de directie te kunnen spreken maar zijn
van mening dat dat dan beter aangekondigd kan worden zodat ouders alvast na kunnen
denken over de punten die ze willen bespreken. Kirsten heeft het idee geopperd om een
ideeënbus op te hangen waarin ouders hun opmerkingen en suggesties kwijt kunnen.
Op dit moment wordt er op school gewerkt aan het technisch lezen, dit is een speerpunt
voor de hele school. Pier begeleidt dit proces.
3. Actiepunten vorige vergadering
De verdwenen zwarte pieten pruiken zijn nog steeds niet boven water, door nogmaals na
te vragen hopen we ze weer te vinden.
Strooibeleid van de fietspaden rondom en naar school. Jolanda Sievers heeft een
plattegrond aangeleverd met de huidige strooiroutes van de gemeente. Daarop is
aangegeven welke paden nu niet meegenomen worden in de strooiroutes maar die
volgens ons wel opgenomen zouden moeten worden om een veilige reis, lopend of op de
fiets, mogelijk te maken. De plattegrond wordt ingeleverd bij Angèle.
4. Financiën
Boaz heeft in de dropbox een financieel overzicht gezet van het kasboek 2015/2016. De
ouderbijdrages zijn nog niet allemaal binnen. Er zijn 92 nog niet betaalde ouderbijdrages.
De aanmaningsbrief voor de ouderbijdrage is niet door alle ouders positief ontvangen.
Dit ondanks dat we in de nieuwsbrief duidelijk hebben gemaakt wat de oudercommissie
met dit geld doet. De ouderbijdrage van de ouders die dit niet zelf kunnen betalen is nog
niet binnen via de gemeente. De school gaat hier nu werk van maken.

Er gaan in de oudercommissie stemmen op om de ouderbijdrage eventueel te
verhogen(momenteel is deze 15 euro per kind per jaar)5. De projectweken zijn vandaag
gestart, het thema is muziek uit oude rommel. Alle groepen zullen een optreden
verzorgen in hun eigen gang voordat de school begint.
6. Paasontbijt
Alle bestellingen voor het paasontbijt zijn gedaan. Het paasontbijt zal plaatsvinden op 24
maart a.s.
Meta wordt gevraagd ivm de paashaas die de klassen rondgaat en de muzikale omlijsting
hiervan. Zij heeft dit de voorgaande jaren ook op zich genomen.
De paashaas zal een mand met chocolade eitjes bij zich hebben waar de kinderen een
paar uit mogen pakken.Voor de kinderen die geen chocolade mogen is er paasschuim
ingekocht.
7. Koningsspelen
De koningsspelen zijn dit jaar tevens de vervanger voor de sportdag. De spelen worden
op vrijdag 22 april gehouden. De groepen 1 t/m 4 blijven op school, groep 5 t/m 8 gaan
naar het sportveld in Vinkhuizen. Zij gaan hier op de fiets naartoe.
Voor de onderbouw wil het organiserende lerarenteam graag dat de oudercommissie het
plein gaat versieren in onze nationale kleuren incl.oranje. Ook wordt er gevraagd of wij
muziek kunnen regelen. Leerlingen en leraren worden verzocht deze dag in rood, wit,
blauw en/of oranje kleding naar school te komen. Het lerarenteam wil dat de
koningsspelen ook een feestelijk tintje krijgen, dus niet alleen maar op prestaties gericht
maar vooral ook gezelligheid en het leuk hebben met elkaar. De kinderen die het willen
mogen ook verkleed als prins of prinses naar school komen.
Omdat er voor de sportdag niet zo heel veel geregeld hoefde te worden deed Jolanda de
Vries dit altijd alleen maar omdat het dit jaar een combinatie is van de koningsspelen met
de sportdag is de commissie uitgebreid met Petra de Vries en Jolanda Sievers.
Vanuit het lerarenteam is ook gevraagd om fruit te regelen, er werd een mandarijn met
een gezellig vlaggetje geopperd maar deze zijn in april niet lekker meer en waarschijnlijk
ook niet leverbaar. Welk fruit het nu zal worden is nog niet duidelijk. Ook de definitieve
indeling van de koningsspelen voor de onderbouw is nog niet duidelijk omdat de
Aquamarijn ook gebruik wil maken van het schoolplein die dag.
8. Avondvierdaagse
De oudercommissie zal in de gangen zitten voor de inschrijving voor de
avondvierdaagse. Dit zal zijn van 18 t/m 20 april a.s.van 8.15-8.45u. De invulling voor
deze zitting is al klaar. Ook zijn alle sponsors die nodig zijn om de t-shirts te bekostigen
al rond. Dit jaar zullen de kinderen lopen ineen rood t-shirt met groene opdruk. De
hulpvraag voor de vierdaagse zelf (uitdelen van fruit, medailles, etc) volgt nog.

9. Rondvraag
Rika vindt het storend dat er op de rapporten van de bovenbouw nog steeds obs De Vlint
staat. We heten al meerdere jaren De Feniks!
Jolanda de Vries vraagt of we de laatste vergadering, de barbecue, kunnen verplaatsen.
Dit zal haar allerlaatste vergadering zijn omdat haar jongste na de zomer een brugklasser
zal zijn. Ze wil daarom erg graag bij de laatste vergadering aanwezig zijn. Graag
verplaatsen naar 30 mei of 13 juni, dit wordt in de groepsapp van de oudercommissie
overlegt.
Jolanda Sievers vindt dat de communicatie tussen leraar en leerling beter kan. Het zou
prettig zijn als er eerder dan februari kan worden aangeven als een kind niet goed mee
kan komen. Als je in februari alles nog in gang moet zetten ben je al gauw te laat om het
schooljaar nog te redden.
Petra de Vries komt met een vraag vanuit de MR of de oudercommissie wil bijdragen aan
een vlaggenmast met vlag voor bij de brug. De oudercommssie wil, na stemming, hier
het door ouders betaalde geld voor de leuke dingen niet aan uitgeven.
10. Sluiting
Om 21.25u sluit de voorzitter de vergadering.

