
Notulen OR vergadering Kriekenhof d.d. 5 maart 2019 

  

Er komt in het voorgesprek naar voren dat er regelmatig een ruis zit in de communicatie tussen het team en de OR leden. We bespreken 

mogelijke oplossingen en hieruit komt naar voren dat de OR graag tijdig op de hoogte wordt gebracht van de plannen. Willen jullie, als jullie plan 

klaar is, zelf de OR mailen? Als jullie naar Beitske of Irina mailen, kunnen zij het ook doormailen naar de rest van de OR leden. Op deze manier 

kunnen zij tijdig aangeven dat er (te) weinig OR leden kunnen en kunnen we eventueel andere ouders gaan vragen om hulp. 

 

Punten vanuit het team:  

- Pannenkoekendag 

Zijn er 2 OR leden of ouders die koffie willen zetten op school met pannenkoekendag op vrijdag 22 maart? Groep 1 t/m 5 op school.  

Angelique, Annette en Debbie zijn aanwezig op school vanaf 10.00 uur.  

  

- Broodjes bakken 

Broodjes bakken 15 + 16 april, dit komt niet goed uit want op 16 april is de IEP toets. 

Alles op 1 dag is te veel, en alleen groep 8 niet laten gaan is toch erg onrustig, dus dit schooljaar gaat het broodjes bakken niet door. 

  

- Pasen 

Paaslunch en daarna naar de kerk met Pasen. Continurooster, dus om 14.00 uur uit.  

Annette, Gemma, Sandra zitten in de paascommunie. Annette zorgt voor de boodschappen en Gemma, Sandra en Bianca zijn op school tijdens 

de paaslunch. Tijd voor de lunch wordt nog bekend gemaakt. Diana/Nelleke, wil jij de tijd doorgeven? 

  

- Schoolvoetbal 

Ramona en Annette doen de boodschappen (lekkers en drinken) voor alle schoolvoetbal kinderen. 

Schoolvoetbal is op 20 maart voor groep 7 en 8, Sanneke en Jessica delen dit bij groep 7 en 8 uit. 

Op 3 april voor groep 5 en 6, Ramona en Annette delen lekkers en drinken uit.  

  

- Sinterklaas 

Sinterklaas heeft nieuwe, goede baard nodig. Sinterklaas is met pensioen en we hebben dus een nieuwe Sint nodig dit jaar. De man van Natasja 

is hiervoor gevraagd door de hoofdpiet. Hij gaat hier over nadenken, dit zal dan waarschijnlijk maar voor 1 jaar zijn. 

  

 



- Kerst 

De intimiteit in de klas was erg positief, fijn en relaxed. Gezamenlijk zingen was erg leuk. Maar veel ouders konden het niet zien en de ruimte 

was te klein en te krap. Een idee voor volgend jaar is om te zingen op het schoolplein.  

Voorstel van Natasja en Dineke: een kerstwandeling. Jessica gaat dit bespreken in het team. 

 

- Groep 8 

- afscheidsboeken voor groep 8 hoeven niet gekocht te worden.  

- afscheidsavond groep 8 wordt dit jaar anders dan voorgaande jaren. 

- Musical is dinsdagavond 16 juli, woensdag 17 juli is laatste dag groep 8 en laatste dag van Nelleke. 

- Laatste dag groep 8 (woensdag), eerst spullen van de musical opruimen met de kinderen en daarna een leuke activiteit zoals bijv. Klimbos. 

  

- Koningsspelen 

Koningsspelen groep 5 t/m 8 naar Kikkershoek. Ochtendprogramma start om 9.00 uur bij SHO tot circa 11.30 uur. Afstemming met BSO moet 

beter, de kinderen moeten weten of ze worden opgehaald of naar school moeten gaan. De tijd moet goed doorgegeven worden. 

Koningsspelen groep 1 t/m 4 op school. Evaluatie van vorig jaar is dat het op school een beetje saai en langdradig was voor de groep 3 en 4 kids.  

Commissie Koningsspelen Annette, Beitske, Angelique en Irina. Annette en Beitske kunnen niet.  

Bianca wil ons vervangen in de Koningsspelen commissie.  

  

Rondvraag: 

- Lief- en leed; Willen alle teamleden het aan Dineke laten weten als er iets is om een kaartje te sturen. Dineke.visser@telfort.nl  

- Dineke heeft een kaartje gestuurd naar Ted uit groep 2, omdat hij een broertje heeft gekregen.  

  

  

  
 


