Oudervereniging
“De Bussel”

OUDERVERENIGING
"DE BUSSEL"

Notulen OV-vergadering d.d. 18 januari 2016
Plaats : Ruimte Grote Bussel
Aanvang

: 20:00 uur

Aanwezig:
Monique Kuys
Mirabel Gruys
Wendy van Hulten
Simone Pijnenburg
Olga vd Kallen
Rick Schreuders
Kim Coort
Martine Wouters

DB
DB
DB
DB
DB
GO 6
GO 3-4
GO 4

Afwezig met bericht:
Hanneke Kivits
Tommy Belle
Regina van Zanten
Ife Slegers
Xiamara Hermans
Robin Heetkamp
Mariska vd Bosch
Loudmilla Kok-Oomen

Roland van Doornmalen
Anton
Sarah Fitters
Loes van Diessen
Babs Oosterwaal
Roland en Marloes
Ellis van Heemskerk
Femke Hardon

Judith Hettinga
Diana Vernooijs
Odette Beekwilder
Tessa Vastre
Marielle Speeks
Bibi Viguurs
Marjan de Man
Cyryla Hoeben

ouder
ouder
ouder
ouder
GO 1-2 d
ouders
GO 1-2A
GO 6

Wanda vd Wiel
Renee van Gellecom
Marjolijn de Ruijter
Mirjam vd Sande
Anke van der Staaij
Sandra Jehoel
Jeanette Steeghs

1. Opening
Wendy opent de vergadering om 20:08 uur.

2. Notulen OV-vergadering d.d. 29 september 2015
Rick vraagt naar de verkeersveiligheid rondom school en voornamelijk de fietsende kinderen
op de stoep. Hij stelt voor om allemaal als ouder kinderen hier ook op aan te spreken
(sociale controle). En er in de verkeerslessen in de klas ook weer aandacht te besteden door
de leerkracht. De mannen van de handhaving laten kinderen door fietsen op de stoep en
zeggen hier niks van! Digiduif naar de ouders om het item te herhalen er zijn weer veel
nieuwe ouders. Verder worden de notulen goedgekeurd.
Secretariaat: Nathalie Verhoeven, Verdilaan 30, 5251 EV Vlijmen, Tel. 5115510, email: nathalie.verhoeven@ziggo.nl

3. Mededelingen
Team: Gerda van Oorschot werkt nog op therapeutische basis. Meneer Theo is ziek.
De eerste vergadering over ouderbetrokkenheid 3.0 staat gepland op 15 februari.
OV: De OV is dringend op zoek naar vervangende bestuursleden. Door schoolverlaters
zullen een aantal bestuursleden hun functie neerleggen. De OV is op zoek naar iemand voor
het verkeer, de school foto’s en een voorzitter. De functie van Olga als coördinator luizen is
opgevuld.

4. Terugblik activiteiten
Sint-> Positief. Gezellige dag. Paar kleine puntjes zijn opgenomen in de evaluatie van de sint
commissie.
Kerst -> Verschillende geluiden. De gezellige saamhorigheid op school en in de klas was
positief. Voor de OB was de kerk”dienst” te lang. Volgend jaar andere opzet voor in de kerk
bedenken wellicht. Programma BB erg positief. Ouders vonden het jammer dat het
samenkomen op het schoolplein op de mini Bussel was. Dit natuurlijk om de OB de kans te
geven rustig naar binnen te kunnen toen zij van de kerk terug kwamen.

5. Vooruitblik activiteiten
Carnaval -> 7 koppige commissie heeft voor dit jaar een nieuw programma bedacht. Er zal
met de hele school een optocht gelopen worden door de wijk.
Om aandacht hiervoor te krijgen plaatsen ze een stukje in de krant.
Het kinderdag verblijf en het sint janshof worden hier ook voor uitgenodigd.
Pasen -> Femke heeft het brood geregeld bij Bakker Bart. Glutenvrij brood wordt door de
ouders zelf geregeld.
Koningsdag -> Niemand aanwezig
Schoolreis -> Bussen worden dit jaar weer door de scholen zelf geregeld en niet meer door
Scala.
6. Verkeersupdate
Er zijn geen activiteiten meer geweest sinds de vorige vergadering.

7. Rondvraag en sluiting
Babs Oosterwaal vraagt nog eens of er koelkasten kunnen komen om de pauze hap in te
kunnen bewaren. Dit stimuleert natuurlijk de gezonde voeding.
Olga vraagt naar een honden verbod op het schoolplein. Er zijn veel kinderen bang van de
honden. Wendy neemt dit mee naar het overleg met Heidi.
Er zijn veel nieuwe ouders aan komen waaien tijdens deze vergadering om te kijken of zij
ook iets voor school kunnen betekenen. Heel fijn. De algemene OV vergaderingen zijn voor
iedereen om te luisteren je mening te geven en mee te denken. Bedankt voor de opkomst.
Wendy bedankt iedereen voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering om 21.34 uur.

Volgende vergadering is 27 juni 2016 om 20:00 uur.
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