Notulen oc 31 augustus 2015
Aanwezig: Petra de V., Jolanda S., Mirjam, José, Karin, Monique, Jolanda de V., Boaz, Hiske, Rika,
Petra van D. ,Marga, Sippy ,Wieteke en Marianne
Afwezig: Rianne, Meta en Natacha, Marijke en Jeroen
1. Opening
Petra heet ons hartelijk welkom.
Laatste notulen OC dateren 13 april 2015
2. Voorstelronde
Korte voorstelrondje van alle aanwezigen, Interim Directeur Marga vertelt iets over haar
werkzaamheden op school.
3. Mededelingen van school
Het jaarplan en het schoolplan worden nog gerealiseerd.
4. Financiën (Boaz)
Het bestand waar de financiën werd bijgehouden was "gecrasht" inmiddels weer hersteld.
Begroting 2015/2016 volgt nog.
Boaz heeft o.a. de leerlingenlijst nodig voor budgettering.
Marga deelt mee dat er 341 leerlingen zijn op de Feniks per 1 okt.
Verzoek van Boaz om alle bonnetjes in te leveren.
5. Kascontrole
Kascontrole volgt binnenkort.
75% tot 85% van de ouderbijdrage is betaald.
Marga stelt voor om voor kerst ouders, die de vrijwillige bijdrage nog niet hebben voldaan,
telefonisch te herinneren.
6. Jaarverslag
Zal door Sigrid geschreven worden maar is nog niet klaar. Doorgeschoven naar volgende
vergadering.
7. PR Infoavond
Tijdens de infoavond van groep 1/2 hebben José, Mirjam en Petra iets verteld over de
oudercommissie en A4tjes uitgedeeld over de werkwijze,vergaderdata en activiteitendata van de
OC. Dit heeft positief uitgepakt met een aantal aanmeldingen als resultaat. Het idee is om dit ook te
doen tijdens de ouder infoavonden van groep 3 en 4.
Er komen posters in de gang als extra stimulans voor ouders om hun steentje bij te dragen.
8. Commissielijst
Do 12 november om 19.30h versieren school voor Sinterklaas
Ma 07 december om 08.30 Sinterklaas versiering opruimen
Ma 07 december om 19.30 versieren school voor Kerst
Vr 18 december om 08.30 Kerst versiering opruimen
Aanspreekpunten:
Seizoentafels: Mirjam

Kinderboekenweek: José
Sinterklaas: Petra en Jolanda S.
Kerst: Monique
Projectenafsluiting: volgt nog
Paasontbijt: vervalt misschien i.v.m. Koningspelen.
Avond4daagse: Rika en Meta
Sportdag: Jolanda de V.
Afscheid groep 8: Rika
Laatste schooldag: Petra
9. Kinderboekenweek (thema: Raar, maar waar!)
van 7 okt. t/m 15 okt.
Hiske deelt de plannen mee zoals die er nu liggen: bij de start van de KBW zijn de leerkrachten
verkleed en heten allen welkom.
Donderdag, 15de okt. is er een boekenmarkt.
De groep 5 t/m 8 krijgt in deze week een schrijver op bezoek.
De groep 1 t/m 4 een voorstelling.
Het dansje op de schoolplein word dit jaar afgeschaft. Waarschijnlijk komt als alternatief het dans
uitvoeren in de klas. OC gaf aan dit jammer te vinden. José gaf het idee aan om de uitvoering in de
gymlokaal te doen. Zou een idee kunnen zijn maar waarschijnlijk is deze ruimte te klein.
De eerste dag van de KBW komen leden van de OC (José, Natacha en Karin langs bij de klassen
om een boek te brengen. Uitvoering hiervan word nog aan gewerkt!
José heeft de boeken reeds besteld.
Aanspreekpunt voor school is Petra Gubbels.
10. Seizoentafels
Haakjes moeten nog worden opgehangen. Word door aanspreekpunt Mirjam geregeld.
11. Sinterklaas
Een kennis van Marga (Jan Jöling) is gevraagd als Sinterklaas. Later in de week horen we als dit
definitief door gaat.
Als Pieten gaan we Marjan en Sigrid vragen en nog een aantal leerlingen van de CIOS.
Nieuwe aanspreekpunt voor school is Annemarie.
12. Rondvraag
Sippy, Jolanda S. en José gaan PR doen tijdens de komende ouder info avonden.
13. Afsluiting
Petra deelt mee dat de OC groepsfoto bij de volgende vergadering gemaakt zal worden en sluit de
vergadering.

