OR -vergadering maandag 17 oktober 2022 “De Eglantier”
Aanwezig:

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

Welkom
Patricia opent om 20.10 uur de vergadering en heet iedereen welkom.

Punt 1
Jaarverslag
Na de herfstvakantie gaan Patricia, Carlos en Yvonne de H. het jaarverslag van afgelopen schooljaar
afronden. Mandy gaat nog voor de nieuwsbrief van november een stukje schrijven om nieuwe leden
te werven.
Punt 2
Schoolfotograaf
Vrijdag 4 november komt de schoolfotograaf. Alle lijsten zijn binnen. Donderdag 20 november gaan
Danielle en Patricia de planningen maken. Fotograaf heeft gevraagd of er iemand om 7.00 uur
aanwezig kan zijn op het hoofdgebouw voor de voorbereidingen, vroege start voor broertjes/zusjes
die niet op school zitten. Vanaf 7.30 uur op het RH-gebouw.
Punt 3
Sint
Sintgroep is opgestart. Er kan nog niet veel uitgevoerd worden, omdat Sandra de spullen nog niet
binnen heeft van het Sinterklaasjournaal. Patricia heeft cadeautjes en drinken in huis staan voor de
kinderen. Kruidnoten zijn besteld. Patricia heeft ook contact gehad met Petra voor de Pieten pakken.
De hele grote pakken kunnen niet vermaakt worden. Er zijn 2 kleinere pakken. Patricia gaat met
Petra overleggen of deze wel vermaakt kunnen worden en wat het kost. Patricia heeft inmiddels ook
een site gevonden om nieuwe pakken aan te schaffen. Kosten per pak € 50,00. Indien het vermaken
van de aanwezige pakken te duur wordt, worden er nieuwe aangeschaft.
Mandy gaat de baard en pruik reinigen/kammen/krullen maken.
Punt 4
Kerst
Vanuit Yvonne K. wordt er gevraagd of er dit jaar een kraampje op het schoolplein komt met warme
chocolademelk en oliebollen. Mogelijkheid is er, afhankelijk wat er tijdens het diner moet gebeuren.
Kinderen moeten allemaal iets te eten meenemen. OR moet waarschijnlijk wel voor drinken zorgen.
Punt 5
(Boom)hut
Evelien heeft een bedrijf aangeschreven om een boomhut te plaatsen op het hoofdgebouw. Zijn
aardig aan de prijs. Er moet ook een vergunning komen voor de veiligheid. Evelien gaat het navragen
bij Yvonne de H om te informeren bij Hoveniersbedrijf Schilperoort.
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Punt 6
Ouderbijdrage?
Vanaf 18 oktober gaat het incasseren van de ouderbijdrage beginnen. Er waren diverse Ibannrs. Niet
juist. Carlos gaat hier een lijst/pdf van de formulieren van sturen.
Punt 7
Hoe kunnen we milieubewust en gezonder feesten vieren?
De vraag vanuit school is of wij na kunnen denken om milieubewuster te werken op school.
Carlos: Op de TU is er nu een programma over windenergie van 6 tm 12 jaar en 13 tm 18 jaar. Ze
doen voor deze groepen een workshop. Zij geven hier materialen voor, certificaten voor
leerkrachten. Dit jaar willen ze een pilot doen op basisscholen. Carlos heeft de Eglantier
voorgedragen bij de TU. Na de herfstvakantie begint groep 7 en 8 met het thema weer en klimaat.
Evelien gaat met de leerkracht in gesprek om dit te bespreken. Zij kan dan contact opnemen met
Carlos.
Er zijn leerkrachten die erop tegen zijn dat er pakjes worden uitgedeeld met schoolfeesten. Door de
corona was dit noodgedwongen. Evelien gaat terugkoppelen, dat de leerkrachten die hier op tegen
zijn, moeten nadenken over een oplossing.
Ook willen ze dat er minder suiker genuttigd wordt. Dus water ipv limonade, fruit ipv snoepje.
Patricia sluit om 21.15 uur de vergadering.
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