Daltonbasisschool
Het Hoog 20
6681 DE Bemmel
Tel
: (0481) 450 184
E-mail : borgwal@delinge.nl
Website: www.Borgwal.nl

Notulen ouderraadsvergadering 13 januari 2020
Aanwezig:

Marlene, Marcel, Marieke, Barbara, Christine, Karin, Monique

Afwezig:

Corinne, Jo-Ellen,

Notulen:

Marcel

1. Welkom
Voorzitter heet iedereen van harte welkom.
2. OR Post
Op 6 januari 2020 is door de OR de Kerstkaart van De Linge ontvangen..
3. Punten school
- Juf Carla met pensioen, de school heeft hiervoor meester Stijn (als
onderwijsassistent) in de plaats gekomen. Zowel meester Stijn, het team als de
kinderen zijn zeer blij met de komst van meester Stijn.
- Eric is afwezig. Zodra er meer duidelijkheid is over zijn afwezigheid zal dit worden
gecommuniceerd.
- Na de kerstvakantie is er toezicht geweest op het parkeren rondom school. Mede
gezien de door school ontvangen klachten van omwonenden. Het toezicht is goed
verlopen, een aantal mensen zijn aangesproken op het parkeren.
4. Evaluatie Sinterklaasviering - dd. 5 december 2019
Sinterklaas had dit jaar zelf geen pieten mee. De commissie heeft zelf pieten geregeld.
Deze moesten een beetje loskomen. Toch was het al met al weer een geslaagd
kinderfeest. Christine merkt nog op dat een aandachtspunt voor volgend schooljaar,
het moment van de viering moet zijn. 5 december valt dit jaar in verband met
schrikkeljaar niet op vrijdag, maar op zaterdag. Keuze van de dag van de viering op tijd
bedenken en er moet rekening gehouden met de vaste afwezigheid van de kleuters op
de vrijdag. Dit wilt niet zeggen dat de vrijdag niet mogelijk is, maar daar moet wel op
tijd een en ander voor worden geregeld.

5. Evaluatie Kerstviering – dd. 19 december 2019
Evaluatie geweest, moet nog verder verwerkt worden. De reacties waren positief, maar
uit de reacties blijkt dat het eten wat kort was. De aftrap liep wat uit waardoor er 30 tot
45 minuten tijd was om te eten. Eén uur is een stuk prettiger. Dus een aandachtspunt
voor volgend schooljaar. De markt met door kinderen gemaakte creaties, waarvan de
opbrengst naar het gekozen goede doel gaat was een succes. De kinderen waren
enthousiast in het maken en het verkopen. Dit leidde tot een mooie opbrengst
waarover een item in de komende nieuwsbrief zal verschijnen.
6. Status Carnaval – dd. 21 februari 2020
Eerste overleg vindt 17 januari 2020 plaats.
7. Status Open Dag - dd. 14 maart 2020
Moet ook nog vorm gaan krijgen.
8. Status Schoolfotograaf – dd. 24 maart 2020
De schoolfoto’s zullen dit schooljaar worden verzorgd door Foto Mireat, datum is
geregeld en de organisatie loopt.
9. Rondvraag
Er waren geen aanvullende vragen/opmerkingen van de aanwezigen.
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