OR -vergadering dinsdag 22 maart 2022 “De Eglantier”
Aanwezig:
Afwezig:

Patricia, Danielle, Mandy, Patrick, Evelien (namens leerkrachten)
Carlos, Zoraina

Welkom
Patricia opent om 20.00 uur de vergadering en heet iedereen welkom.

Punt 1
Pasen
De paasviering zou op woensdag 13 april plaatsvinden. De kinderen zouden een paasontbijt krijgen.
Helaas gaat dit niet door. De OR heeft een budget van € 150. De paaseitjes kosten totaal € 50. Er zou
vanuit de OR een budget van € 100 bij het ontbijt kunnen worden bijgelegd. Helaas heeft school dit
jaar geen budget om de overige kosten te dekken. Donderdag 14 april moeten de kinderen zelf een
ontbijt meenemen. Die dag zijn er diverse paasactiviteiten.
Punt 2
Sportdag
De sportdag is dit jaar op 18 mei. Reservedatum is 25 mei. Meester Gijs organiseert de sportdag. Er is
al een werkgroep opgericht door hem. Patrick heeft vanuit de OR de sportdag als activiteit. Gijs zal
contact met hem opnemen. Patrick regelt het eten en drinken voor die dag. Budget € 450.
Patrick: De A4D is van 30 mei t/m 3 juni. Onbekend is of dit doorgaat. Er is nog geen brief ontvangen
vanuit de A4D. Patrick blijft hier achteraan gaan.
Punt 3
Afscheid Ria (PSZ)
Omdat de PSZ zelf al een cadeau heeft gekocht, zal de OR zelf een cadeau aan Ria geven.
Punt 4
Viering 55-jarig bestaan
Evelien: School heeft een organisatie ingehuurd. De kinderen gaan een multi-culti dans opvoeren. In
de ochtend wordt er geoefend met de kinderen en ’s middags is de voorstelling. De viering is een
combinatie met de viering van een Internationale Feestdag.
De datum van de viering is nog onbekend. Aan Carlos de vraag of er budget is voor de bijdrage aan
het Jubileumfeest, zo ja, hoeveel.
Punt 5
Presentje ouders einde schooljaar.
Vanuit de OR wordt er gestemd om dit jaar geen presentje aan de ouders te geven. We willen de
kinderen graag een cadeautje geven tijdens de viering van het 55-jarig bestaan. Een grabbelton met
opblaas speelgoed. Dit samen met de bidons, welke vorig jaar al zijn aangeschaft.
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Punt 6
IJsjes
Op dinsdag 5 juli komt de ijscoboer. Evelien vraagt aan Yvonnde de Haan of dit akkoord is.

Punt 7
Afscheid groep 8
Er is nog niet bekend wat voor cadeau er aan de leerlingen van groep 8 wordt gegeven. Voorgaande
jaren was het een jaarboek. Evelien gaat het navragen bij de leerkrachten.
Punt 8
Kennismaking nieuw OR lid
Mandy Schenkeveld is het nieuwe OR lid. Zij heeft 3 kinderen. 2 hiervan zitten op de Eglantier. Zij
heeft een eigen kapsalon. Ze wil heel graag meer tijd vrijmaken om zich in te zetten binnen de OR. Ze
vindt het leuk om mee te denken bij het organiseren van evenementen. Ze zit boordevol leuke
ideeen.
Punt 8a
Filmpje Peter de Kat
Evelien gaat navragen waar het filmpje van Peter de Kat is gebleven. Dit filmpje gaat over het werven
van nieuwe OR leden.
Punt 10
Ouderbijdrage
Vanwege de afwezigheid van Carlos, zal dit punt de eerstvolgende vergadering worden behandeld.
Extra
Punt 11
Schoolfruit
Evelien: Per jaar krijgt de school 20 weken fruit aangeboden voor de kinderen. Dit is bijna ten einde.
De organisatie die het schoolfruit regelt, kan voor € 10 per leerling, 9 weken lang, 3x per week fruit
leveren. De vraag vanuit school is of de OR dit kan bekostigen. Patricia antwoord dat hier geen
budget voor is.
Er zijn geen vragen dit keer. Er wordt nog wat doorgepraat en uiteindelijk sluit Patricia om 22.00 uur
de vergadering.
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