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Datum: maandag 1 november 2021 
 
1. Opening 
Martine opent de vergadering en heet iedereen welkom. In het bijzonder Eliah van ’t 
Noordende, de nieuwe bouw coördinator & Juun Vogel; nieuw or lid.  
 
 
2. Goedkeuring verslag OR-vergadering 
Het verslag d.d. 27 sept 2021 wordt goedgekeurd. Het verslag komt op de website van de 
Vuurvogel te staan. Marita/Leonie 
 
 
Deze week gaan de facturen voor ouderbijdragen eruit. Daarna deelt penningmeester wie 
open blijft staan aan Erik. 
 
 
3. Mededelingen Eliah 
 

• Parro; leerkrachten kunnen zien of ouders de berichten lezen. 

• Traktaties: op het moment is dit niet aan regels gebonden, maar wellicht na komende 
persconferentie wel. 

• Gezonde school: de Vuurvogel neemt dit nu ter kennisgeving aan, mogelijk volgend 
jaar wordt dit opgepakt. 

• Fruitdagen; is in de afgelopen Vogelvlucht genoemd en leerkrachten gaan er weer op 
toezien. Indien kinderen dit niet meenemen zullen ouders zelf worden ingelicht.  

• Ventilatie: Erik heeft uitgezocht hoe dit ervoor staat: school heeft een interne 
ventilatie, 1 x per half jaar worden de filters vervangen. Gebleken is dat de intern 
leidingen vervuild zijn, een offerte ligt bij het bestuur.  

 
 
4. Mededelingen vanuit OR 
 
Speelgoed 
Graag een reactie voor het einde van de maand vd leerkrachten inzake de besteding 
hiervan. Eliah/ Martine 
 
Voorraadhok van de OR 
Svp verzoek bij leerkrachten neerleggen om het voorraadhok op te ruimen. Het gaat met 
name om groep 8 musical/kamp spullen. Verzoek om dit voor 12 nov te doen i.v.m. de 
aanstaande commissies die hun spullen uit dit hok moeten halen. Eliah 
 
Wensboom kerstviering 
Isabella zat bij overleg met leerlingenraad. Zij gaan dit met de klassen bespreken wat ze 
willen, mogelijk grotere voetbaldoelen (geen stalen versies), speeltoestel onder het afdak, 
mascotte. Mogelijk nog een geldinzameling voor de extra wensen. Wordt allemaal door 
leerlingenraad uitgewerkt en opgepakt. Volgende vergadering wordt nog gepland. Isabella 
 
 
5. Commissies 

• Kinderboekenweek 
Een geslaagde Kinderboekenweek. Ouders hebben voorgelezen in de klas en enkelen 
hebben verteld over hun beroep. Leuke boekenmarkt voor hogere groepen, groepen 1 en 
2 waren onvoldoende te vinden in de eigen klas. Suggestie: misschien een plattegrond 
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volgend jaar en in het draaiboek 2 scenario’s meenemen ivm weersverwachting. 
Suzanne, Martine 
 

• Schoolfotograaf 
Op het laatste moment was een lokaal was niet beschikbaar, gelukkig snel ander lokaal op 
de brug gevonden. Leerkrachten en commissie content met keuze om geen broer/zus foto 
te doen qua organisatie. Er is bij Martine 1 reactie van een ouder hierover 
binnengekomen. Mogelijk voor volgend jaar een oproep voor hulp ouders doen als men 
wel broer/zus foto wil. Als men dit wil zijn er meer handjes nodig om dit voor elkaar te 
krijgen. Opmerking vanuit leerkrachten dat fotograaf laat was met de planning. Dit was 
weer afhankelijk van de roosters van school etc... Om dit voor te zijn kan, indien datum 
komst fotograaf bekend is, einde van het schooljaar de roosters al aangeleverd worden 
aan de commissie. Zodra datum vd fotograaf bekend is dit communiceren aan Eliah en 
Esther. Isabella, Arjette 

 

• Sinterklaas 
Uitvoering Sint afhankelijk van komende corona persconferentie. Een week na de 
persconferentie is er overleg vanuit de stichting, daarna komt er een briefing aangaande 
maatregelen voor alle scholen. Maatregelen svp communiceren met OR. Dit geldt voor de 
uitvoering van Sinterklaas, Kerst (ontbijt/ diner) kerk, kerstborrel Info kerst begin dec 
duidelijk. Eliah/ Martine  
Alle klassen/ leerkrachten ontvangen van de OR een bon van 10 euro voor cadeau voor 
de gehele klas voor in de zak van sinterklaas. Alle schoencadeaus zijn reeds ingekocht. 
Groep 1-4 zelfde cadeau. Hogere groepen gaan lootjes trekken en groep 8 een spel. 12 
november wordt de school versierd. En 3 dec opgeruimd. Bianca, Ellen Roosjen, 
Suzanne 
 
Mail aan klassenouders voor hulp. Martine     
 
 

• Kerst 
    Zodra nieuwe corona maatregelen bekend zijn de or inlichten, uiterlijk begin december.  
    Eliah/ Martine  
 Hart van Vathorst is reeds gereserveerd. Tentatief: Wo 8 dec school versieren en     
    opruimen op 24e dec. Isabella, Catherine, Ellen Rekke 
 
    Martine mailt klassenouders voor hulp aangaande de versieringen. Martine      
 

• Schoolreisjes 
8 nov. Vind het eerste overleg met leerkrachten plaats. Sabine, Leonie 

 
 
6. Rondvraag 
Zijn er nog ideeën voor de kerst knutsel; kerstlantaarn/ lampje? budget 1 euro pp. Ideeën 
aanleveren bij Isabella/ Ellen Rekke  
 
 
7. Data vergaderingen 2021-2022: 
 De volgende vergaderingen staan gepland op: 

• Maandag 6 december 2021 
• Dinsdag 8 februari 2022 
• Maandag 28 maart 2022 
• Vrijdag 24 juni 2022 - eten OR
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