
OR Vergadering de Kriekenhof;  9 april 2019 

 

Financiële stand van zaken:  

131 van de 144 betalingen zijn binnen, totaal 93%. Qua begroting rekenen we met 95%. 

Sanneke gaat de mensen aanspreken die niet hebben betaald.  

 

Lief en Leed: 

Kaartje gestuurd ivm zusje geboren van kind uit groep 1-2. Doorgegeven door juf Henny aan 

Dineke.  

 

Evaluatie pannenkoekendag: groep 1 -5 op school, 6-7 Open Hof en groep 8 in de 

OpenWaard. Erg leuk, maar wel heel druk op school met opa en oma’s. Er waren te veel 

opa’s/oma’s die zich niet hadden aangemeld, circa 40 meer dan opgegeven. Volgend jaar dus 

nog duidelijker informeren per brief, hoe er aangemeld moet worden voor groep 1-4. Tip voor 

volgend schooljaar om groep 5 -8 buiten school pannenkoekendag te laten vieren.   

 

Koningsspelen: Ramona heeft drinken gekocht voor tijdens de Koningsspelen en Angelique 

koopt lekkers voor bij de Kikkershoek. Irina en Bianca helpen op school. 

 

Pasen: 11.30 uur eten met de kleuters, 12.00 eten met midden- en bovenbouw. 13.00 in de 

kerk, tot 14.00 uur. Juf Nelleke regelt alles in en voor de kerk. Sandra (vanuit OR) zit in de 

paas commissie, heeft chocolade lollies gekocht, deze worden uitgedeeld na de kerkdienst. 

Sandra heeft broodjes (150 bruin en 150 wit) besteld bij AH. Deze haalt Sandra 

donderdagochtend op. Annette, Gemma en Sandra zijn op school vanaf 10.00/10.30 uur om 

de lunch klaar te zetten.   

 

Schoolfotograaf; donderdag 23 mei. Bianca helpt ‘s ochtends en Ramona helpt ‘s middags. 

Maandag na de meivakantie krijgen de ouders een brief. Ina regelt de klassenlijsten, Ramona 

geeft alles door aan schoolfotograaf.   

 

Avond4daagse gaat door, 21 mei t/m 24 mei. Natasja wil graag contactpersoon zijn. En Irina 

vindt dit ook heel leuk. Dit jaar zal het waarschijnlijk anders gaan dan voorgaande jaren, 

namelijk dat de leerkrachten niet meer meelopen. Dit horen we nog.  

Iedereen is akkoord om het inschrijfgeld te verhogen.    

 

Volgende vergadering: 11 juni OR vergadering 

21 mei en 2 jullie gaan NIET door.  

 

 

RONDVRAAG 

• Projectavond dinsdag 16 april om 18.30 uur graag ouders die koffie zetten, vragen op 

de app. 

• Groep 8 afscheidsavond, elk kind krijgt een fotoboekje en het wordt heel anders dan 

afgelopen jaren. Dinsdag 16 juli musical en woensdag 17 juli laatste dag gaan Nelleke 

en Jessica samen iets leuks doen met de kinderen.   

• Gezellige avond; datumprikker eruit door Annette.   

 

 


