
Notulen oudervereniging 23 mei 2022
 
Aanwezig:     Rianne (activiteitencommissie), Paola (PR),Marie-José (secretaris), Anneke
(activiteitencommissie), Ygor (penningmeester), Sanne ( leerkracht school)
Afwezig:     -

1. OPENING
Marie-José opent de vergadering

2. Actielijst vorige notulen
Pakket voor Jana en de kinderen is afgegeven door Paola en Marie-José.
Een foto camera voor op school die gebruikt kan worden door een ouders die meegaat als
begeleider tijdens een activiteit is er niet, maar de leerkrachten zullen foto’s maken en deze
plaatsen op een drive die toegankelijk is voor de OV.
Excuus kaart met presentje aan Jeanet Wierda is geregeld door Marie-José.
Schoolfruit is gedaan op school, ivm de hoeveelheid werk voor de leerkrachten was dit weer
afgeschaft, Sanne gaat bespreken of dit wellicht voor het volgende schooljaar weer ingezet
kan worden.
Gymles gaat eigenlijk altijd door het kan soms voorkomen dat het uitvalt, mocht dit te vaak
gebeuren dan zal hier naar gekeken worden. Een gymles moet echt door een gediplomeerd
persoon gegeven worden, de leerkrachten mogen enkel spelelementen geven.
Juffendag is er sinds corona niet meer geweest, Sanne gaat bespreken of dit weer terug zal
komen in het volgende schooljaar. Dit zal dan als taak bij een klassenouder komen te liggen.
In het nieuwe schooljaar zal er ook weer gewerkt worden met een klassenouder, Je kan
hiervoor aanmelden bij de desbetreffende leerkracht, dit zal tijdens de informatieavond
aangegeven worden.

3. Schoolreis terugblik
Aviodrome was een succes, leuk voor alle leeftijden. De bus was ook een succes. Er waren
wel te weinig ouders als begeleiding, voor volgend jaar dit goed bekijken. De buschauffeur
heeft ook nog een bedankje gekregen vanuit de OV.

4. Financiën
Ygor zorgt een goed overzicht ter afsluiting van het schooljaar.

5. Kamp Groep 8
Het kamp is weer heel leuk geweest, de leerlingen gingen op maandag op de fiets samen
met de leerlingen van de Willibrordschool naar Austerlitz.
5 dagen is alleen wel erg lang, voor volgend jaar wordt er gekeken of dit korter kan en
wellicht dan een andere locatie omdat het fietsen ernaar toe nu al 30 km is.

6. Pleinfeest
Dinsdag 5 juli vindt het pleinfeest plaats, het thema is foodtruck. Op school hangt er een lijst
om in te schrijven en hierop ook al een aantal voorbeelden voor wat betreft het eten.
Wie zien toch dat het elk jaar weer lastig is met het eten. De munten zijn opgehoogd naar
0,50 cent per muntje. De opbrengst gaat naar Stichting Ambulancewens en een deel naar de
ov. We vragen ook de marktkramen van de Emmaus. En tafel en banken van de KOVH.
Groep 8 zal helpen met opbouwen. Ygor gaat kijken of er ook met een tikkie betaald kan
worden.
Muziek vraagt Paola nog even of Arne met zijn band zou willen optreden en anders komt
Wessel draaien. Flyers zullen rondgebracht worden in het dorp door de leerlingen.

7. Volgend jaar



Een nieuwe schoolkalender met de activiteiten wordt nu opgemaakt zodat we daarop weer
de leuke activiteiten kunnen gaan regelen met behulp van de ouders. Mocht er extra hulp
nodig zijn dan zal dit gevraagd worden door de activiteitencommissie of de leerkrachten.

8. Naamswijziging
De overkoepelende organisatie heet voortaan Wijs. De school is druk bezig met de
profilering als school, en daaruit voortvloeiend het aantal leerlingen. We moeten nog steeds
elk jaar leerlingen erbij krijgen. Er zal een bijeenkomst georganiseerd worden waarin er
besproken zal worden wat de naamswijziging inhoudt als de Bonifatiusschool onderdeel
wordt van de Willibrord, ook de juridische afweging, welke voordelen en nadelen.

9. Avondvierdaagse
De avondvierdaagse was een succes met ongeveer 25 kinderen is de 5 en 10 km gelopen in
Harmelen. We zullen voor volgend jaar kijken of het een idee is om met Vleuten met te gaan
lopen ivm de naamsbekendheid van de school.

10. Rondvraag
Niemand heeft iets voor de rondvraag.

ACTIELIJST 

nr. Onderwerp wie bijzonderheden gereed

1. Schoolfruit Sanne

2. Carnaval op school Paola

3. Juffendag Sanne

4. Ouderbijdrage
nieuwsbrief

Marie

5. Nieuwsbrief
Sponsorkliks

Marie

6. ALV 18 oktober

7.

8.

9.

10

---EINDE-----

 VOLGENDE VERGADERING: Datum volgt nog!


