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OPENING
Marcella heet alle aanwezigen welkom op school. De eerste vergadering na de vakantie zullen
we de planning doornemen en de activiteiten verdelen onder de OR leden. Vandaag zijn er te
weinig OR leden aanwezig.

NOTULEN VORIGE VERGADERING
Geen.

INGEKOMEN STUKKEN/POST/MEDEDELINGEN
Geen mededelingen.
Geen post.

FINANCIËN
Inmiddels hebben alle ouders de ouderbijdragen betaald. Het geld van het Kraaiennest voor de
Koningsspelen is ook binnen. Eind juni zal er een email naar alle ouders uitgaan voor de bijdrage voor de
schoolreis. Een reminder kan dan in de eerste week van het nieuwe schooljaar verstuurd worden.

EVALUATIE RIJKSMUSEUM UITJE & HOEKSCHE WAARD MUSEUM
Het bezoek van de bovenbouw groepen aan het Rijksmuseum was echt  fantastisch. Zowel kids als
leerkrachten hebben een erg leuke dag gehad. Het Hoeksche Waard Museum was ook een leuke ervaring,
maar soms waren de verhalen iets te lang om de aandacht van sommige kinderen te kunnen vasthouden.
Groep 3 en groep 4 hadden een wat actiever programma, dan groep 1 en groep 2.
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EVALUATIE PAASVIERING 14 APRIL
(ARNO, PATRICIA W. EN SIMONE) (JORIAN EN LEONIE)
De Paasviering op het plein was erg fijn, ook de knutselactiviteiten zijn goed ontvangen.
Alleen waren de hulpouders voor de voorbereiding van de paaslunch te vroeg op school aanwezig (10.00
uur). Dit is verkeerd gecommuniceerd vanuit school en dit zal volgend jaar beter ingeschat worden.
Marinka merkt op dat de begintijd van de opening met ouders niet helemaal duidelijk was en of ouders
wel of niet mochten blijven. Linda beaamt dat de ouders zeker welkom waren.

EVALUATIE KONINGSSPELEN (VRIJDAG 22 APRIL)
(MIRJAM, ARNO & MARCELLA)
Mirjam vertelt dat de Koningsspelen goed zijn verlopen. Het wisselen van schoolpleinen verliep soepel. De
kinderen hadden zichtbaar plezier in alle activiteiten. Helaas kwamen de vluchtelingkinderen pas tegen
het einde aan. Dit lag echter aan de communicatie daar.
Marcella deelt dat er wel erg weinig respons en medewerking kwam vanuit de OR van het Kraaiennest.
Er was verwarring over het draaiboek en de communicatie verliep slecht. Wel is het idee van
samenwerken aan activiteiten, zoals bijvoorbeeld de Koningsspelen, voor herhaling vatbaar. Het is wellicht
zinvol als Leonie nog een evaluatiemoment houdt met de leerkrachten van het Kraaiennest?

ZOMERFEEST (WOENSDAG 29 JUNI)
(PATRICIA W. EN MIRJAM)
Het draaiboek van het Zomerfeest is eerder in de OR app gedeeld. We houden een Vossenjacht en het
thema van de dag is Dieren. Mirjam vraagt of alle OR leden aanwezig kunnen zijn, indien verhinderd dan
graag zelf vervanging regelen. De lijst van Vossen is nog niet helemaal compleet, dus graag nog invullen als
welk dier je verkleed gaat. Er zijn nog wel extra helpende handjes nodig voor het begeleiden van de
groepjes uit de onderbouw. Mirjam zal nog een oproepje in de groepsappen van groep 1 t/m 4 zetten.
Corina (van Daniel) komt schminken, Willemieke (van Hanna) zal nog gevraagd worden door Mirjam.
Leonie heeft alle spelonderdelen verzonden, Mirjam checkt bij haar of die allemaal klaar zijn, of dat er
nog hulp vanuit de OR nodig is.

SCHOOLREIS SCHOOLJAAR 2022-2023
Op donderdag 22 september gaan de groepen 3 tot en met 6 naar Drievliet. De groepen 1 en 2 gaan
waarschijnlijk dit jaar ook weer naar Avontura. Dit moet nog definitief worden vastgelegd. Bernadette
informeert naar een bus richting Drievliet. De kleuters gaan met behulp van eigen vervoer van ouders
richting Oud-Beijerland. Arno zal alle kosten nog doornemen met Leonie.

RONDVRAAG/MEDEDELING/TER INFO
Marinka vraagt of er volgend schooljaar weer een startpraatje wordt gehouden bij de kleuters? Er is wat
gemis aan ouderbetrokkenheid, met name in de kleutergroepen. Linda vertelt dat school wellicht een info
film kan maken voor ouders met nieuwe leerlingen. Voor alle overige groepen wordt er ook aankomend
schooljaar weer per groep een infofilmpje gemaakt.

Marcella merkt op dat ouders steeds slechter bereikbaar blijken. Er komt weinig tot geen respons op alle
OR oproepen. Linda oppert het maken van een 1 of -2 jaarlijkse Nieuwsbrief vanuit de OR en MR. Daarin
kunnen de activiteiten die zoal georganiseerd worden, extra worden belicht. Misschien is het een idee om
aan het begin van een schooljaar een lijst met alle activiteiten te laten rondgaan waarop ouders zich
alvast kunnen inschrijven.
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Marleen vertelt dat de sportzaal voor Fit en fun volgend jaar niet meer gratis tot onze beschikking staat.
Linda zal een enquête mailen naar alle ouders om hun mening te raadplegen. Zijn voldoende ouders
bereid tot een kleine bijdrage zodat Fit en fun volgend schooljaar weer gewoon plaats kan vinden?

De verbouwing van de school staat nu gepland voor de zomer van 2023. Het budget moet opnieuw
worden bekeken omdat de kosten voor het bouwen inmiddels flink zijn gestegen. Wel komen er volgend
schooljaar nieuwe touchscreen borden in alle klassen.

Tot slot bedankt Marcella Patricia V en Patricia W (en op een later Stephanie) voor al hun inzet bij de OR in
de afgelopen jaren.

Volgende vergadering maandag  5 september 2022 start om 20.00 uur en eindigt om 21.30 uur


