OR Vergadering 31-10-2014
Aanwezig: Pine, Michelle, Sylvana, Geeske en Marissa
SINTERKLAAS
Er is besloten om Sinterklaas op de traditionele manier te vieren. Dus geen regenboog, roze of
blauwe pieten, maar gewoon zwarte pieten. Mochten er ouders zijn met vragen of die er bezwaar
tegen hebben, zij worden naar Pine of Michelle verwezen. Dit zal ook door Paul met de MR
besproken worden. Op vrijdag 14 november is de school versierd. Dit jaar worden er geen zwarte
pieten naar de bovenbouw gestuurd. Vorig jaar hebben de kinderen van groep 7 en 8 niet veel
interesse getoond. Dit is door Michelle met de juffen besproken. Groep 5 en 6 worden betrokken bij
de viering die in de middenruimte plaatsvindt.
KERST
Het kerstdiner is op 17 december.
Omdat 8 december een studiedag is, vroeg Anja of we alvast kunnen gaan versieren op die dag.
Alles zal deze dag vast worden klaargezet en de volgende dag zal er versierd worden.
Muriel kwam met de vraag of het kerstdiner met alle groepen samen in hetzelfde gebouw kan
plaatsvinden. Het gymlokaal en Speelmere kunnen we gebruiken voor groep 7 en 8. Er zal iets op
de grond moeten worden gelegd om beschadiging aan de vloer te voorkomen. Pine heeft nagekeken
hoeveel kinderen samen in het gebouw mogen zijn in verband met de veiligheid. Alle groepen
samen is mogelijk.
Het is inmiddels bekend wie de kerstman gaat spelen; de vader van Kelsey en Mike.
Er zal voor aanvang van het kerstdiner een kerstkoor buiten staan zingen met een vuurkorf. Het
koor zal bestaan uit een aantal kinderen van de groepen 5 t/m 8.
19 december zal alle versiering weer worden opgeruimd.
SCHOOLFOTO'S
Volgend jaar zal dezelfde fotograaf komen. Iedereen was tevreden.
BUDGET
Ouderbijdrage loopt aardig binnen.
WEBSITE EN OUDERPORTAAL
Er zal op de avond van het kerstdiner een foto worden gemaakt van de leden van de ouderraad voor
op de website.
Er is uit de twee aanbieders voor het webportaal een keuze gemaakt. In januari zullen de
leerkrachten instructie krijgen en eind januari zal deze draaien.

