NOTULEN STG. OUDERRAAD (S.O.R.)
sor.vlasgaard@gmail.com
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Aanwezig:

Wendy van Boekel (voorzitter)
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Anja Verwegen
Marieke van de Poel
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Wendy Kuijpers
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Birgit van Melis
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Notulist:
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1. Opening
W. opent de vergadering.
2. Notulen vorige vergadering
P. vraagt of er al iemand interesse heeft om dit jaar samen met het penningmeesterschap te delen?
Zodat P. het volgend schooljaar definitief over kan dragen. M. wil deze functie graag overnemen.
De notulen van de vergadering d.d. 1 oktober zijn goed gekeurd.
3. Mededelingen dagelijks bestuur
- De zolder van groep 7/8 staan spullen van SOR, op de zolders van groep 5/6 is nog leeg. Ivm
onderhoud van de ketels zit er tape op de grond, hier geen spullen plaatsen.
4. Mededelingen MR en directie
- Geen mededelingen.
5. Ingekomen post
- Relevante poststukken ontvangen.
6. Lief & Leed
Mis communicatie; kaartje naar meneer Theo , Juf Anita en Juf Bernadet nog niet verstuurd. Word
alsnog geregeld, beter laat dan nooit…

7. Werkgroepen - Evaluatie
- Kinderboekenweek; nog geen terugkoppeling van gehad, volgens S. goed verlopen.
8. Werkgroepen – stand van zaken
- Sinterklaas; cadeautjes zijn binnen en ingepakt. Pieten zijn zo goed als geregeld. Op 5 dec
staan alle kinderen op parkeerplaats (net als vorig jaar), de sint komt waarschijnlijk in een
koets aangereden. In de ochtend gaat de Sint naar De Wizzert en vanaf 11.15u naar
vlasgaard. Loopt allemaal, communicatie met De Wizzert loopt ook goed.
- Goede doelen week; 30 nov is duidelijk wat alle clusters hebben opgehaald, deze dag is er
ook een loterij georganiseerd waar veel Zeelandse ondernemers leuke prijzen voor hebben
gesponsord. In de vlasflitz staat er al het een en ander beschreven maar er komt nog meer
informatie naar ouders vanuit de werkgroep. Een aandachtspuntje is dat dit zo snel mogelijk
naar buiten komt.
- Kerst; 20 dec worden de kinderen ontvangen door twee Kerstmannen. Groep 6 voert een
kerstmusical op in de aula, zal waarschijnlijk iets langer duren dan geplant. Ouders worden
hierover op de hoogte gebracht ivm de hapjes voor het kerstdiner in het klaslokaal wat na de
musical plaats zal vinden. hierna naar de aula.
9. Werkgroepen
Carnaval; Werkgroepouders nog aanschrijven voor de eerste vergadering.
Koningsspelen; Is al een datum geprikt voor de eerste vergadering, werkgroep ouders zijn
uitgenodigd.
Schoolfotograaf; Is ook een eerste vergaderdatum geprikt.
Schoolvoetbal; W. vraagt zich af of we al in moeten schrijven? Gaat dit na vragen.
Voor alle werkgroepen;
- Documenten (notulen) van de vergaderingen maken en doorsturen naar alle
werkgroepleden, als ze een vergadering niet bij kunnen wonen wel op de hoogte blijven.
- Als het draaiboek klaar van een werkgroep klaar is mailen naar de SOR gmail, zodat deze op
de drive gezet kan worden.
- Achteraf van een activiteit een kort stukje schrijven voor de Vlasflitz, en deze mailen naar
de SOR gmail. W. mailt het door naar Conrad zodat het in de Vlasflitz gezet kan worden.
10. Groepsouders; P. heeft al verschillende jaren zich aangemeld voor groepouder en is hieruit nooit
gekozen, in de klas van haar kind is nu al 3 jaar op rij dat dezelfde ouders groepsouder. P. vraagt of
er niet op de briefjes bij gezet kan worden “wie er al groepsouders geweest is”. S. gaat het
bespreken.
11. Jeelo
Geen aanvraag.

12. Rondvraag
 A; bij het in en uit ruimen van de klaslokalen bij groep 3 was het een chaos, A. vraagt of de
meubels gemerkt kunnen worden? S. neemt het mee.
 Bij brandoefening moesten de kleuters jassen aan, kan volgend jaar een brandoefening in de
zomer? W. bespreekt dit met Conrad.
13. Sluiting

