Verslag Ouderraad vergadering 9 december 2019
Aanwezig: Petra van Vianen (voorzitter), Mirelle Salesia (vice voorzitter/
penningmeester), Anke Doornekamp (leerkracht Donge), Justin Roskam (Leerkracht
Goudmos), Sandra van Gerwen, Jessica Molina, Joanna Sorensen, Michelle Korzillius,
Miranda Greidanus, Marinella Dammers, Richard van Berge, Edwin Nijssen & Sandra
Timmer.
Afwezig: Wieke Bevers (secretaris), Melanie Koenen, Sandra van der Graaf,
De voorzitter opent om 20.08 uur de vergadering.
Notulen vergadering 14 okt 2019:
Geen aanpassingen. Notulen kan definitief gemaakt worden.
Ingekomen post:
Geen.
Sint commissie:
Het was op beide locaties een geslaagde ochtend.
De kadootjes vielen in de smaak bij de kinderen.
Volgende schooljaar gelijk in begin september de kadootjes bestellen, want ook nu
waren er alweer kadootjes uitverkocht.
Voor de Donge moten er nieuwe pietenpakken gekocht worden. Er wordt gekeken of er
van dit jaar nog budget over is om dat te doen, anders volgend jaar doen.
Het draaiboek wordt ingevuld.
Kerst commissie:
De commissie draait op volle toeren. Er wordt dit jaar niet op het plein gezonden, maar
in de klassen na het kerstdiner. Op de Donge is ervoor gekozen om met groep 1 t/m 4
gezamenlijk te zingen op woensdagochtend.
Het kerstcafe is op beide locaties binnen.
Tijdens het opzetten van de kerstbomen bleek bij de Goudmos dat alles door de war lag,
terwijl het vorig jaar goed opgeborgen was. Er wordt nagedacht over hoe het anders en
beter kan.
 Justin en Anke nemen het mee naar het team
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Mededeling penningmeester:
Geen.
Rondvraag/ mededelingen:
Michelle:
Heeft met Sandra H. gesproken over hoe we meer betrokkenheid van de ouders bij
school kunnen genereren. Er is wat gebrainstormd en wordt vervolgd.
Jessica:
Wat vindt iedereen van de goede doelen actie van dit jaar?
 Iedereen vindt het een leuk initiatief

Justin:
De leerkrachten zijn weer filmpjes aan het opnemen zoals ook bij de Kinderboekenweek
is gebeurd. Houd Facebook in de gaten.
De voorzitter sluit om 21.05 uur de vergadering.
De eerstvolgende vergadering is woensdag 22 januari 2020 op locatie Goudmos.

Fijne kerstdagen en een
gezond en gelukkig 2020!!
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