Oudervereniging
“De Bussel”

OUDERVERENIGING
"DE BUSSEL"

Notulen OV-vergadering d.d. 12 september 2017
Plaats : Ruimte Grote Bussel
Aanvang

: 20:00 uur

Aanwezig:
Juf José
Simone Pijnenburg
Renée vd Sande
Kim Coort
Nienke Schreuder
Ellis Heemskerk

Nathalie Verhoeven
Lonneke Timmermans
Marjan de Man
Mariska vd Bosch
Kim Dekkers

1. Opening & voorstelronde
De vergadering wordt om 20:00 uur informeel via een powerpoint met een voorstelronde
geopend in het lokaal van juf Sharon.
2. Notulen OV-vergadering d.d. 29 mei 2017
De notulen worden goedgekeurd zonder aanmerkingen.
3. Medelingen vanuit het team:
Juf José deelt de mededelingen uit het team: alle klassen krijgen een bieb-pas ter
beschikking, het is de bedoeling dat een of meerdere ouders boeken bij de bieb kunnen/
gaan lenen die aansluiten bij het thema wat behandeld wordt in de klas.Er bestaat de
mogelijkheid dat je boeken kan reserveren (ook online) en aantal boeken dat je kan lenen is
groter, je kan het uitleentermijn verlengen, maar meer informatie is in de bieb aanwezig .
Bezetting groepen: De nieuwe directie is van start gegaan! Juf Maaike komt in de week van
het kamp weer terug van zwangerschapsverlof, Meneer Mitch is de vervanging voor Juf
Maaike. Ook verzorgt meneer Mitch de vervanging van Juf Mireille wanneer zij met
zwangerschapsverlof gaat.
Juf Ria is het schooljaar weer gestart met 4 dagen werken, en op vrijdag komt meester Bram
en per november wordt dat met een dag uitgebreid.
Juf Gerda van Oorschot is nog afwezig, het is nog niet bekend waneer zij start met werken
op therapeutische basis, zij wordt momenteel vervangen door juf Fanny.
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Juf Gerda en juf Monique vormen samen duo, groep 4.

4.
Nieuws vanuit de OV
Geen bijzonderheden vanuit de OV deze keer.

5.
Verkeersupdate
Het is de week van de veilige oversteek. Het breng- en haalmoment wordt ondersteund door
de docent en kinderen uit groep 7.
Dichtbij school parkeren en bij de gele streep belemmert het zicht van de kinderen
Er is gevraagd aan de verkeersdeskundige om de gele streep op te frissen.
De gele streep in de Prins Bernhardlaan en Wilhelminastraat wordt uitgebreid
Een verzoekje van juf Mireille, er staan soms fietsen geparkeerd bij de Nooduitgang, naast
het klaslokaal van juf Mireille….(staan de fietsen er, dan wordt er een briefje opgeplakt, met
het verzoek om voortaan de fiets ergens anders neer te zetten)
Er worden nog een paar punten meegegeven voor het Verkeersteam: - het aansluiten van de
auto’s bij parkeren - gele streep verder in de Prins Bernhardlaan doortrekken? - eventueel
een verkeersrichting afspreken?

6.
Luizenupdate
Er hebben dit jaar veel luizenmoeders aangemeld! Maar een paar klassen hebben maar 1
luizenmoeder en klas 1/2 c heeft geen luizenmoeder.
Eén week na elke vakantie worden de haren van de kinderen gecontroleerd. Bij constatering
van luizen in de klas wordt de docent geïnformeerd en Esther. De docent neemt contact op
met de ouder van het desbetreffende kind en juf Sharon stuurt een algemene digiduif uit aan
de klas. Luizenzakken worden niet meer gebruikt.

7.
Nieuws vanuit het verbeterteam
Rick legt uit dat het Verbeterteam is ontstaan uit de ouderbetrokkenheid 2.0.
Elke vrijdagochtend is er een inloopochtend, Kamer met de groene deur.
Ideeën/ suggesties (schoolbreed) kunnen worden doorgegeven.
Op de website is de lijst te zien met suggesties van het verbeterteam, die zijn aangedragen
en daar kan ook de status worden gevolgd.
Gedeelde successen van het verbeterteam: koelkasten voor de lunchpakketjes van de
overblijfkinderen. (natuurlijk moet het wel financieel mogelijk zijn voor de school)
De website van de Bussel is aangepast, up to date gemaakt, er zijn foto’ s van alle klassen
toegevoegd, mogelijk gemaakt door Peter van den Heuvel (webmaster)
Natuurlijk wordt de successen van het Verbeterteam ook vermeld in de nieuwsbrief.
Leuk feitje om te vermelden is dat de Bussel momenteel de enige school in Nederland is met
een verbeterteam!
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8. Rondvraag en sluiting
Wanneer de schoolfotograaf komt? het schoolfototeam meldt dat op 26 en 27 september de
schoolfotograaf op de Bussel komt en dat de datum wel in de nieuwsbrief staat vermeld
maar dat niet voor iedereen heel duidelijk is geweest. Er wordt nog een digiduif verstuurd
betreffende de schoolfoto’s
Of dat het voor alle GO is gelukt om een mail te versturen? en of dat je alle ouders hebt
bereikt? Dat kan je zien op het tweede blad (links), als je de digiduif wilt versturen. Is het
bereik geen 100% dan zijn niet alle emailadressen van de ouders werkzaam in digiduif, dit
melden bij de docent.
Richtlijnen voor het versturen van een digiduif is: in onderwerp GO nummer van de klas en
dan het onderwerp.
Aanmeldingen van de commissies mogen worden doorgegeven aan Manon van Hoof
Volgende vergadering is op 30 oktober 2017, deze vergadering is voor alle ouders en daarbij
wordt ook het kasgeld vastgesteld.
De mail voor de bijdrage van het kamp is nog niet verstuurd.
De museumschatjes komen er weer aan voor de groepen 5,6,7 en 8 Het is belangrijk om dat
snel in overleg met de docent vast te leggen.
Klachten dat er lessen uitlopen en dat ten koste gaat van de pauze van de kinderen. Vraag
aan José om dit te bespreken met de docenten.
Oproep; de vraag voor nog een groepouder voor de groep 7/8
Ziekmeldingen moeten via digiduif, maar is dat ook nog mogelijk om dat via de mail te doen?
Via digiduif een intekenlijst te versturen, zodat de ouder kunnen zien wie zich al heeft
aangemeld voor een activiteit, om de sociale druk te verhogen/ transparant intekenen
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