
Notulen Vergadering Oudervereniging 16 april 2018  
 

1. Opening  

Joukje opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

  

2. Verslag vergadering Oudervereniging 22 januari 2018 

Goedgekeurd 

 

3. Mededelingen en ingekomen stukken. 

Joukje verteld dat Lianne Smit zich heeft aangemeld als nieuwe voorzitter vanaf het schooljaar 

2018-2019! Tevens heeft Eline Suichies zich aangemeld als nieuwe secretaris vanaf het 

schooljaar 2018-2019. Het huidige bestuur is erg blij dat de vacatures zijn ingevuld.  

 

4. Mededelingen penningmeester  

Ilona verteld dat school winst heeft gemaakt bij de thema-avond van da Vinci. Het blijkt dus dat 

het organiseren van zo’n avond zinvol is geweest. Vraag van de OV of een restaurant in school de 

beste manier is. Evaluatie volgt.  

Vraag van Marinda: moet er geld van de OV geïnvesteerd worden als er toch winst gemaakt wordt 

of zou dit geld eventueel naar andere commissies gaan. De vraag wordt meegenomen.  

  

5. Evaluatie Lentefeest.  

Lammie heeft aangegeven dat het bij de kleuters erg leuk is geweest. De kinderen hebben een 

leuke dag gehad. Ook het levend ganzenbord is door groep 3-4 erg leuk ontvangen. Ondanks dat 

de pub-quiz in een kleine ruimte was is het heel enthousiast ontvangen door de bovenbouw met 

dank aan Hayo Boon. 17 mei volgt evaluatie.   

 

6. Mededelingen aankomende commissies.   

Sportdag voor de onderbouw loopt, deze zal plaatsvinden op vrijdag 20 april. Het wordt geopend 

met een lied van kinderen voor kinderen en er zal een buffet op school plaatsvinden voor de 

gehele school.  

 

60 jaar Jan Thies; plannen zijn om een cursus met muziek te houden. Ina regelt dit. Vanuit de OV 

hoeft er niets geregeld te worden. Mogelijk zal hulp worden gevraagd. Ondernemers hebben een 

brief van school ontvangen of ze 25 euro willen sponsoren voor de aanschaf van T-shirts voor de 

kinderen van de Jan Thiesschool.  

 

7. Mededelingen Directeur en team  

Geen mededelingen.  

  

10 Rondvraag  

Marleen: speelt er nog iets over aanpassing van schooltijden, continurooster? Team: er komt een 

informatie avond voor personeel. MR is hier nog mee bezig.  

 

11. Sluiting  

Joukje bedankt iedereen voor aanwezigheid. 

Volgende vergadering en tevens laatste vergadering van dit schooljaar: 18juni 2018 
 

 


