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1. Opening en mededelingen
- Goede start van het schooljaar gehad. Het heeft veel energie gekost om alles op tijd klaar te
krijgen tbv leerplein e.d.
- Bieb is tijdelijk in de speelzaal, maar zal uiterlijk eind volgende week weer terug op oude
locatie zijn, maar wel in afgeslankte vorm. Er komen 4 hoge kasten en een
prentenboekenbak.
- De verwachting is dat alles in orde is rond kerst.
2. Ingekomen stukken & notulen
Geen opmerkingen
3. Financiën
Geen bijzonderheden
4. Actielijst
De klassenouders voor het nieuwe schooljaar zijn:
Gr 1
Anne Veugen
Gr 2/3
Marieke Lingg
Gr 3/4
Inge Vervoordeldonk
Gr 5/6
Manja van Eijk
Gr 6/7
Nancy Basten
Gr 8
Inge vd Heijden en Mariëlle Vervoordeldonk
Voor de Dag van de Leraar zorgen Ruud en Marieke voor de lunch. Neeltje maakt een pan soep. De
kinderen maken de duim voor hun leerkracht.
Voor 22/5 moeten we zorgen dat de activiteitenlijst zo compleet mogelijk is.
5. Medezeggenschap Raad
MR heeft nog geen vergadering gehad, deze is 19 september.
6. Terugkoppeling werkgroepen
- Kerst :
dit jaar ochtend en middag, vorig jaar ochtend en avond. Voor de kleuters is
de ochtend genoeg. Judith koppelt dit terug naar werkgroep.
- Pasen :
is weer terug op de jaarkalender.
- Introductiedag: Loopt, wel druk, maar komt goed.
- Reis je Rot:
alles is geregeld. Joost vindt de dag wel lang tot 2.30 uur. Druk programma.
Draaiboek nog effe mailen naar Joost.
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Pettazi
Jolanda van Hoof en Carla Bankers gaan kijken hoe het werkt bij de
wergroep. Roy komt ook in werkgroep. Miriam draait ook nog mee op de achtergrond. Roy wel
de Petazzi meer gaan betrekken bij het lesprogramma. Alle bedrijven zijn benaderd.
Luizen:
toch weer in 2 groepen luizen, 11 sept weer pluizen
Verkeer
Morgen loopbus

7. Rondvraag & sluiting
Marieke

klassenouders foto en even kort voorstellen voor op de site

Notulen van OR ook naar Pia sturen, ze zet ze op de site.
Manja
Ze zijn de oudergesprekken aan het plannen, kunnen de ouders niet zelf aangegeven
wanneer ze kunnen?? Nu moeten veel ouders gesprekken verzetten. Kijken of er mogelijkheden
zijn bij de volgende gesprekken.
VOLGEND OVERLEG : dinsdag 24 oktober om 20.00 uur
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