Notulen vergadering oudervereniging De Bonte Tol
Datum: dinsdag 15 oktober 2019
Plaats/tijd: teamkamer hoofdgebouw: 20.00 uur
Aanwezig:, Carolien Jonk-Bijloo (notulist), Melanie Schulze, Angèle Hulshof, Martine van Teerns VZ, Wendy Vrijenhoek
(DBT), Judith van Leeuwen, Miriam Roozendaal en Sonja Rauws.
Afwezig:. Laurence Steegstra, Tamara Bel, Yvonne van Waardenberg, Hans van den Aker, Joke Meeuwsen en Lilian Jim.

Opening
Tijdens de opening van de vergadering zijn alle aanwezigen verwelkomd.
Lief en Leed
Juf Ayse is ziek er word een beterschapkaartje gestuurd en naar Hans en Yvonne een opkikkerkaartje.

Aankomende activiteiten en evaluatie activiteiten.
Vanuit de OV worden de volgende activiteiten ondersteund of begeleid de komende periode.
Jeu de boule:
Bij het Jeu de Boule toernooi zijn we 2e geworden.
Slaapfeest:
Slaapfeest loopt volgens planning.
Sinterklaas:
Judith, Carolien gaan in de herfstvakantie de inkopen regelen voor 5 december.
Kerst:
Miriam geeft aan om ook bij de kerst te willen helpen.
Sporttoernooi:
Voor de sporttoernooien is er vanuit het team aanvulling nodig, zeker nu Martine het voorzitterschap op zich heeft
genomen. Tamara heeft aangeven dat zij wel de sporttassen klaar wilt zetten.
De vraag blijft wie haar kan gaan helpen.
Werven nieuwe leden:
VZ heeft met Francien gesproken over het werven van nieuwe leden. Bij de intake van nieuwe leerlingen gaat ze dit meer
bespreken. Het boekje voor de nieuwe leerlingen moet aangepast worden. In de onderbouw moet er in de klas meer
promotie gemaakt worden bij de ouder persoonlijk.
Nieuwsbrief is ook een middel en het voorstel is om daar geregeld een OV lid voor te stellen. Martine zal de eerst
nieuwsbrief zichzelf voorstellen. Lilian wilt wel posters maken met leuke kleuren om zo meer de OV zichtbaar te maken.
Financieel:
Geen mededelingen
Actielijst:
Aangepast en bijgewerkt.
Rondvraag:
Melanie heeft de trap besteld zodat deze gebruikt kan worden tijdens de sint versiering.

ACTIELIJST
Actie

Door

Vastgesteld d.d.

Gereed d.d.

Werken aan jaarverslag

Martine/Carolien

08-10-15

doorlopend

Raamplannen werkgroepen digitaal aan OV
verstrekken

Wendy
→ dat moeten de
werkgroepen
doen.

08-10-15

doorlopend

Beheren FB-pagina

Hans / Yvonne

08-10-15

doorlopend

Goedkeuren notulen en op de drive van
OV Bonte Tol zetten

Martine

16-02-17

doorlopend

Goedgekeurde notule op de website
van de Bonte Tol zetten

Wendy

16-02-17

doorlopend

3 x kerst banners
3 x sinterklaas banners

Lillian/Melanie

24-09-2019

Voor 15/11 a.s.

