Notulen OR 3 november 2020
Aanwezig: Ton, Marije, Elisabeth, Fedor, Jasper, Marieke
(notulen)
Schaaktoernooi is op de lange baan geschoven, tot nader
order
Sint
Fedor vertelt dat er geen intocht zal komen, Sint zal al in school aanwezig zijn voor de
kinderenkomen. Probleem is dat er geen groepen volwassenen de school in mogen
Ton kan wegens omstandigheden geen muzikale Sint zijn, en suggereert Daniel Haije en Bas
de Valk als Sint en Piet, hij zal hen vragen. Fedor: goed om te weten dat de Piet niet
geschminkt gaat worden, dus handig als dat een ouder is van een kind dat niet gelooft.
Donderdag 12 november of vrijdag 13 november zal er versierd worden, door leerkrachten
en 8e-groepers, plus eventueel ouderkoppels (die dicht bij elkaar mogen staan om samen te
kunnen werken). De Sint-groep zal ouders benaderen. Marije is aanwezig bij de Sintvergaderingen, zal aangeven als er iets nodig is.
Fedor wil de leerkrachten zo weinig mogelijk belasten hiermee. De huisjes kunnen eerder in
elkaar gezet worden door ouderkoppels. De Sintcommissie zal op zoek gaan naar twee of
drie ouderkoppels die op woensdagmiddag 11 november of vrijdagochtend om de huisjes in
elkaar te zetten. Als dat niet lukt wordt er versierd zonder huisjes.
Marieke zal donderdagmiddag bij de Sintbespreking op school te zijn om voor Marije in te
vullen.
Aanvulling: inmiddels heeft Ton Daniel bereid gevonden Sint te spelen
Financiën:
De ouderbijdragen stromen binnen. Een reminder wordt 2e helft november uitgestuurd.
De klassepot bijdragen zijn al goeddeels overgemaakt.
Elisabeth stuurt Marije emailadressen van nieuwe kleuterjuffen om geld voor deze klassen
over te maken.
Marije zoekt op de bankrekening na op welke rekening de post variabel à 200 euro gestort
moet worden.
Er is een rekening gestuurd door Mascha voor Sint-cadeautjes, Ton zal haar mailen dat er
naar gekeken wordt.
KvK
Roosmarijn moet zich nog uitschrijven, Ton is ingeschreven als voorzitter.
Elisabeth stuurt bericht van KvK hierover door aan Ton.
Nieuwe leden
Elisabeth kreeg een bericht van een ex-klassenouder Elif, die graag wil meedoen in de OR,
maar door haar werk minder inzetbaar is rond Sint en kerst. Elisabeth stelt voor dat Marije
na de feestdagen contact met haar opneemt om haar vast de taken van de penningmeester
te laten zien. Wellicht kan Elif dit over anderhalf jaar over nemen.
Wvttk

Ton stelt voor een cadeautje als afscheid bij Roosmarijn langs te brengen.
Volgende vergadering: extra op 2 december 9:15, Elisabeth stuurt een uitnodiging uit.

