Verslag Ouderraad vergadering woensdag 9 maart 2022
Aanwezig: Mirelle Salesia (vice voorzitter/penningmeester), Kirsha van der Zalm
(secretaris), Marlies Vellekoop (Leerkracht Donge), Richard van Berge, Marga
Broekhoven, Honey Chi-Zhou, Marjan de Ruyter-Delsasso, Sandra van Gerwen, Emma
Haakman, Jessica Molina, Pauline Sudmeier, Margot Suijkerbuijk.
Afwezig: Miranda Greidanus, Denise d’Ancona, Karin Jans, Kenneth van Geer, Michelle
Korzillius, Edwin Nijssen, Sandra Timmer-Pronk, Mark van der Wal
De vice voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en verwelkomt alle leden.
Vaststellen agenda:
De agenda wordt vastgesteld.
Vaststellen verslag vergadering 10 november 2021:
Het verslag wordt vastgesteld.
Mededelingen:
Het idee over het verzamelen van petflessen, zoals geopperd tijdens de laatste
vergadering, is besproken met de directie. Die staat er positief tegenover. Dit zou
eventueel het nieuwe schooljaar kunnen ingaan. Wel dient de school hierin te worden
ontzorgd en dienen de kosten transparant te zijn. Emma Haakman gaat dit verder
uitzoeken.
Groep 4B is voor giro 555 (Oekraïne) een flessenactie gestart. Gevraagd wordt om dit
schoolbreed uit te zetten. Dit zal met de leerkrachten en de directie worden besproken.
De OR zal hiervoor (vooralsnog) geen actie ondernemen.
Ingekomen post:
Er is geen ingekomen post.
Commissies:
Sinterklaascommissie.
Het was een geslaagd feest. De klassencadeaus zijn goed ontvangen en zullen ook
volgend jaar weer terugkomen. Eveneens is er positief gereageerd op het bestellen van
de klassencadeaus bij een lokale ondernemer (Game-Inn).
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Kerstcommissie.
De organisatie was een uitdaging, maar gelukkig hebben de kinderen dit jaar nog
enigszins het kerstfeest ook op school kunnen vieren. De muffins en cadeaus zijn goed in
de smaak gevallen.
Paascommissie.
Het budget voor dit jaar is bekend. De paascommissie komt maandag aanstaande voor
het eerst bij elkaar. Dit jaar mag het paasontbijt weer net als vanouds gevierd worden.
De paastasjes van vorig jaar zullen dit jaar niet terugkomen.
Schoolreisje.
Het schoolreisje gaat dit jaar door. Hiervoor zal op korte termijn dan ook een verzoek tot
betaling van de bijdrage worden uitgedaan.
Het schoolreisje voor de groepen 3 tot en met 7 zal plaatsvinden op 30 mei. De
werkgroep zal op zeer korte termijn van start gaan om alles te regelen.
Het schoolreisje voor de groepen 1 en 2 zullen de leerkrachten van deze groepen zelf
regelen. Een datum zal nog worden gepland, maar die zal omstreeks eind mei, begin juni
liggen.
Mededelingen penningmeester:
Er zijn geen mededelingen.
Rondvraag/mededelingen:
De vraag is gesteld of er misschien meer groen op het schoolplein kan komen. Dit zal
worden besproken met de directie.
Richard heeft zich beschikbaar gesteld om de functie van voorzitter volgend jaar over te
nemen van Miranda Greidanus.
De voorzitter sluit voor 21.00 uur de vergadering.
De eerstvolgende vergadering is woensdag 13 april 2022 op locatie Goudmos.

Locatie Goudmos
Goudmos 67 | 2914 AG
0180 - 315939

info@obspwa.nl
www.obspwa.nl

Locatie Donge
Donge 1 | 2911 CV
0180 - 313560

