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Datum: dinsdag 14 november 2022 
 
1. Opening 
 
2. Mededelingen vanuit school 
Alle vacatures zijn vervuld op een na, bij groep 7c is de leerkracht uitgevallen en 
hiervoor wordt nu geworven. 
 
3. Mededelingen vanuit OR 

• Werven nieuwe voorzitter OR. Einde van het schooljaar stopt Martine 
als voorzitter. De voorzittersrol betreft met name een coördinerende rol. 
Indien er geen aanmeldingen komen dan kan er mogelijk een 
wisselende voorzitter zijn bij de OR. Mogelijke werving in de 
Vogelvlucht ism met de MR en/of oproep via de klassen app groepen of 
klassenouders. Martine 

• Hulpoudergroep; is een succes, reeds 18 aanmeldingen. De bedoeling 
is dat elke commissie zelf een hulp verzoek in de hulpouderapp zet. 
Alle OR leden kunnen zich ook via de QR-code toevoegen. Extra 
promotie: Bord buiten zetten bij kerstdiner en poster laten hangen bij 
binnenkomst.  

• Maandag 5 dec Sint opruimen in school. Op woensdag 7 dec wordt de 
school in kerstsfeer gebracht.  

• Kerstwens status doeltjes; de tuinman gaat de doeltjes maken van 
hout. Nog een plek voor de ‘oude’ doeltjes vinden.  

• Buitenspeelgoed is aangeschaft en rondgedeeld vorige week. Sommige 
leerkrachten pakken dit speelgoed in en geven dit met Sint aan de klas.   
 

4. Commissies 
 

• Schoolfotograaf; verliep heel vlot dit jaar. Leerkrachten zaten in een 
frame, maar dat viel een beetje klein uit. We verwachten dat de foto net 
voor de kerstvakantie te bestellen zal zijn. Voor volgend schooljaar: 
Indien er voldoende hulpouders zijn dan kan de mogelijkheid geboden 
worden om een broertje/zusje foto na schooltijd te maken, alleen voor 
de schoolgaande kinderen. 

• Sinterklaas: drukdoende met voorbereidingen, cadeaus zijn gereed. 
Geld voor lootjes ligt klaar. Groep 8 gaat dobbelen. Aan de intocht 
wordt nog gewerkt.  

• Kerst; commissie is al bijeengeweest. Idee knutsel is rond, er ligt nog 
heel veel klei en 120 glazen. Deze mogelijk aan bieden aan 
leerkrachten die nog extra willen knutselen. Doorgeven aan E.van 
Montfrans wat de hoeveelheden zijn, memo aan de klassen om dit te 
gebruiken. Ellen,Isabella 
Wat te doen als er leerkrachten geen boom hebben? De OR pakt dat 
niet op. Esther zal dit in de gaten houden. 
Er worden door alle groepen samen kerstkaarten gemaakt voor de 
omwonenden en ouderen bij school, De groepen 8 gaan deze 
rondbrengen met leerkracht.  
Er zal weer gezongen worden door alle leerlingen op de trappen.  
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Extra erop letten dat de ouders achter de witte streep staan dit ivm dat 
de kleinere kinderen niet in de verdrukking komen zoals vorig jaar.  
Kerstborrel ; op welke dag vind deze plaats? Afstemming met 
Gondelier, Esther. 
Vanessa en Juun regelen dit vanuit OR. Rolinka, dominee Veenkerk, 
gaat de viering doen. Huur van de kerk (niet dit schooljaar) valt onder 
OR budget, Rolinka wordt voldaan vanuit budget van de school.   

• Luizenpluis; check bij Sabine status mandjes, kammetjes etc. Leonie 
Geen aanmeldingen voor luizenpluis ouders, suggestie nieuwe oproep 
doen via leerkracht bij ouders. Esther 
Standaard berichtje/ map van Marjette aanleveren. Martine  

 
 
 
6. Rondvraag 
 
Suggestie: Voorbeeld op de middelbare school op de 1e ouderavond melden wat de 
ouderbijdrage is en waarvoor het gebruikt wordt, wat de OR doet en aandacht geven 
aan Stichting Leergeld. Dit mogelijk verweven in filmpje van school. Per commissie 
wat beeldmateriaal verzamelen. ALLEN 
 
 
7. Data vergaderingen 2022/2023: 
 

• Dinsdag 29 nov 2022- vervalt. 
• Woensdag 25 januari 2023 
• Maandag 6 maart 2023 
• Dinsdag 9 mei 2023 

 


