Notulen OR Pinksterbloem 28 april 2021
Aanwezig: Fedor, Elisabeth, Marije, Ton, Jasper, Liana,
Elif, Marieke (notulen)
Gast: Ellen (moeder Mila groep 8)
Notulen van 24 maart zijn geaccepteerd.
N.a.v. de notulen:
Kamp bovenbouw:
Fijn dat het bovenbouwkamp doorgaat, het lukt binnen het budget, geen OR-budget nodig.
Schoolreisjes onder- en middenbouw:
Er wordt nu geprobeerd om de schoolreisjes in juni te laten doorgaan. Fedor houdt graag het aanbod
van de OR om eventueel financieel bij te springen open.
Financiën:
Lidmaatschap voor de VOO is afgezegd.
Marije, Ton en Elif spreken binnenkort af om het penningmeesterschap over te dragen aan Elif.
Avondvierdaagse:
Ton wil zeker gaan lopen, en kijken of er toch iets met een groepje te organiseren valt.
Ondersteuning bibliotheek
Elizabeth geeft een rondleiding door de bibliotheek, om te laten zien welke boeken er zijn en de
behoefte aan meer informatieve boeken toe te lichten. Elizabeth zou hiervoor EUR 2000,- bij de OR
willen aanvragen. Elizabeth zal een ‘verlanglijst’ met prijsopgave naar de OR sturen. Ton, Marije en
Elif gaan kijken hoeveel er nog over is van de gift van vorig jaar, en van het bibliotheekbudget van dit
jaar. Na de schoolreisjes van de onder- en middenbouw wordt gekeken hoeveel OR-budget van dit
jaar over is voor deze aanvraag voor de bibliotheek. Dit zal in elk geval voor volgend schooljaar zijn.
Ellen heeft veel boeken over; deze zijn zeer welkom in de bibliotheek. Ouders kunnen boeken aan de
bieb doneren: dit nemen we op in de volgende nieuwsbrief. Ellen stuurt een lijst met boeken aan
Elizabeth.
Afscheid groep 8
Ellen ligt toe dat het niet doorgaan van de musical voor veel verdriet bij de 8e-groepers zorgt. Fedor
vertelt dat er door het montessori-onderwijs geen bubble van 8e-groepers gemaakt kan worden, wat
voor een probleem zorgt. Hierdoor zijn er 5 losse groepjes leerlingen die niet bij elkaar gezet mogen
worden. Het beleid (vanuit de overheid) is dit jaar nog strenger dan vorig jaar, waardoor het nog
lastiger is een alternatief voor de musical te bedenken dan vorig jaar.
Nu is er een 2-sporen beleid: als de regels iets vrijer worden kan iets als vorig jaar georganiseerd
worden. Als dat niet gebeurt moet er iets anders bedacht worden. Fedor stelt voor om hierover
direct contact met Anne (bovenbouwcoördinator) op te nemen. Marieke, Ellen en Jasper zullen dit
oppakken. Marieke en Ellen stellen voor de ouders en de 8e-groepers voor de meivakantie te
informeren dat er gewerkt wordt aan een oplossing.
Fedor: hou rekening met dat er ongeveer 4 weken zijn om iets te organiseren voor afscheid groep 8.
Elif stelt voor om de groep 8-ers aan een heel groot schilderij te laten werken. Fedor: het probleem is
dat er ook geen begeleiding is; alle mensen van school zijn ingezet voor het primaire proces. Fedor
wil het risico van ouders in school niet nemen, ook niet als ze een negatieve snel-test hebben.
W.v.t.t.k.
Jasper vraagt of er een schoolfotograaf komt dit jaar. Elizabeth vertelt dat dit in principe door gaat,
waarschijnlijk in juni.
Volgende OR: 9 juni 9:15 per teams

