Oudervereniging
“De Bussel”

OUDERVERENIGING
"DE BUSSEL"

Notulen OV-vergadering d.d. 4 oktober 2016
Plaats : Ruimte Grote Bussel
Aanvang

: 20:00 uur

Aanwezig:
Monique Kuys
Simone Pijnenburg
Marielle Speeks
Mariska vd Bosch
Baukje Oerlemans
Martine Wouters
Femke Hardon
Marlies Lommers
Irene van Beurden

Nathalie Verhoeven
Lonneke Timmermans
José Bakx
Mirabel Gruys
Renée vd Sande
Lotte Vonk
Kim Dekkers
Esther Sluijter

1. Opening
Simone opent de vergadering om 20:06 uur. De OV is blij met de opkomst en vooral ook van
de nieuwe ouders. Er wordt eerst een voorstel rondje gedaan.

2. Notulen OV-vergadering d.d. 27 juni 2016
De notulen worden goedgekeurd. Wel is er nog een opmerking of er nog een bord komt op
het schoolplein met verboden voor honden. Dit zou wel heel fijn zijn voor sommige kinderen.

3. Mededelingen
Team: Juf Ria heeft een ongeval gehad op school. Tijdens de pauze is buiten het
zonnescherm spontaan naar beneden gekomen op haar hoofd. Ze heeft naast een flinke
hersenschudding nog andere klachten en het is onduidelijk wanneer ze weer kan werken.
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OV: Juf José neemt het voortouw in de commissies voor alle schoolactiviteiten dit schooljaar.
Via de groepsouders zijn er gelukkig al een hoop aanmeldingen binnen gekomen. De lijst
met aanmeldingen wordt doorgenomen. Alles is goed gevuld, behalve de kerstcommissie.
Gelukkig melden spontaan 3 nieuwe ouders zich bij de kerstcommissie waardoor nu alles
compleet is. Verder meldt de OV nogmaals het gebrek aan opvolging in de OV. Er zijn 2
leden in de OV die aan het laatste jaar van de Bussel begonnen zijn, waardoor er taken
openstaan. Een daarvan is de coördinatie van de schoolfoto’s. Mirabel doet dit al een aantal
jaren en als we niemand vinden die dit over wil nemen dan zullen er extra’s zoals de
broer/zus foto na schooltijd en het kleine foto overzicht met namen verdwijnen. Gelukkig zijn
er 3 ouders op de vergadering die niet willen dat dit verdwijnt en zich aanmelden om erover
na te denken dit van Mirabel over te nemen.

4. Vooruitblik activiteiten
Sinterklaas -> commissie gevormd, draaiboek bekend, dus komt goed.
Kerst -> commissie aangevuld op de vergadering, 1e bijeenkomst wordt gepland.
5. Verkeersupdate
Ivm de afwezigheid van Nienke die verantwoordelijk is voor het verkeer is er geen
verkeersupdate. Wel wordt er door de aanwezigen nog flink gepraat over de
verkeersveiligheid rondom school omdat die nog steeds gevaarlijk is. De OV zal al deze
punten doorspelen aan Nienke om te kijken wat hiermee gedaan kan worden.
6. Rondvraag en sluiting
Vanuit Esther, hoofd luizenmoeders, is er nog een oproep gedaan naar luizenmoeders. We
streven naar 2 ouders per groep. In 2 klassen (blauwe groep en groep 6) komen we nog 1
ouder tekort.

Simone bedankt iedereen voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering om 21:15 uur.

De volgende vergadering is de algemene ledenvergadering op dinsdag 8 november.
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