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Verslag:  OUDERRAADSVERGADERING  

Datum:  03-05-2017 

Aanvang: 20.00 uur 

Plaats :  Obs de Eshoek 

Aanwezig:  Lianne, Gea, Carolien, Annette, Manon, Nettie, Anje 

 

1.  Opening 

 Nettie opent de vergadering. 

2.  Notulen vorige vergadering  

- Koningsspelen. Dit agendapunt hebben wij tijdens de vorige vergadering niet behandeld. 

Vanuit school is er geen ontbijt geregeld, de kinderen hebben de dans wel gedaan op het 

plein. De dans is niet op het landelijke tijdstip gedaan (9.30 uur) maar om 10.45 uur. 

Actie Nettie om na te vragen hoe dit zo gekomen is. 

- Verkeerscommissie. 2 mei vergadering gehad met commissie Dorpsbelangen en 

sportverenigingen. De buurtinloop is goed bezocht. Het praktisch verkeerexamen voor 

groep 7 is op 17 mei. De komende weken is er het thema verkeer op school, Streetwise 

van ANWB. 

- Schoolfoto’s zijn binnen. Wederom is de groepsfoto langwerpig. 

3.  Mededelingen lief en leed 

- Meester Joop is afwezig. 

- Juf Annet is weer hele dagen aanwezig op school. 

- Juf Mariska is weer hersteld. 

- Anje neemt afscheid van de OR tijdens de ouderavond. Annette neemt haar taken als 

secretaris over. 

4.  Financiën 

 Er zijn ontwikkelingen rondom de nieuwe penningmeester. Dit punt wordt meegenomen naar de 

1e vergadering na de zomervakantie. 

5. Aankomende activiteiten 

- Laatste schooldag is 21 juli. Kinderen gaan op vossenjacht. Het draaiboek wordt door de 

commissie opgepakt. 

- Schoolreis groep 7. Josien en Anje gaan vanuit de OR mee naar Ellertshaar. Zij nemen 

contact op met juf Claartje. 

- Schoolreis groep 6. Het begeleiden van de kinderen op de fiets gaat via de 

verkeerscommissie. 

- Musical. De musical wordt door het grote aantal leerlingen in de sporthal gehouden. 

- Afscheid groep 8 op 19 juli.  

- Voor wie mee gaat met een schoolreis, diegene neemt zelf contact op met de leerkracht 

van de groep. 

6. Rondvraag 

 Geen vragen. 

7. Sluiting 

 Nettie sluit de vergadering. 

 


