Verslag OR-Vuurtoren – 4 november 2021
Aan/afwezig
Simone, Danielle, Elise, Sylvia, Laura, Loes, Carla, Natascha
afgemeld: Priscilla
Nieuwe voorzitter?
Vragen/opmerkingen vanuit Carla naar de OR
Carla licht haar deelname aan de OR toe. Ze geeft aan af en toe te willen aanschuiven om
een kort lijntje te houden met de OR.
Gesproken over het stemmen binnen de OR over zaken. Hierbij is het van belang dat school
hier ook een stem in heeft. Als OR stemmen we altijd onze ideeën over feesten af met
school.
Openstaande vragen vanuit de OR naar Carla
● Datum sponsorloop - 18 februari (dag voor de krokusvakantie), de buurtcoach
Roos wordt hier ook bij betrokken.
● Datum fancy fair - 24 juni
● Afscheid Nettie - 8 juli
● Schoolreis - 25 mei
● Schoolfotograaf - samenwerking opgezegd met schoolprent. We gaan op zoek
naar een andere schoolfotograaf.
Extra vragen aan Carla
● Op weg naar rookvrije generatie - plaatsen van extra informatie
● Hondenpoep op het schoolplein - bij de gemeente hondenpoep bakken
aangevraagd.
● Overlast van jongeren op het schoolplein - veel overleg met politie, jeugdwerk
● Sinterklaas - discussie over aankomst SInterklaas, verschil van mening tussen
OR de Klipper en OR de Vuurtoren. De OR van de Klipper wil gezamenlijke
aankomst en de Vuurtoren niet dit jaar, wellicht wel volgend jaar. Besloten dat we
dit jaar Sinterklaas alleen met de Vuurtoren kinderen zullen ontvangen aan onze
kant van het plein. Simone spreekt het verder af met Frans van de Klipper.
Verslag vorige vergadering + actielijst
Goedgekeurd
Actie: Danielle: vraagt Demi hem te plaatsen op de website

Punten vanuit MR
● Geen
Mededelingen/kort

●

Schoolplein - voor de winter nog onkruid wieden. Opletten want er zijn net bollen
geplant.
Actie: Elise gaat achterhalen waar de bollen geplant zijn.
Actie: Sylvia plant een datum in om onkruid te gaan wieden.
●

Afscheid Vincent - vincent heeft een bos bloemen ontvangen om hem te
bedanken voor zijn inzet.
● Bibliotheek - opbrengst boekenmarkt was 231,60
● Afscheid Nettie - het team gaat aan de slag met het afscheid, hadden hetzelfde
idee. OR zorgt voor afscheidsboekje kinderen.
● Samenwerking tussen OR de Klipper en OR de Vuurtoren - besproken dat we
gaan samenwerken voor de sponsorloop en de fancy fair.
Actie Simone - stuurt mail naar Carla om te vragen waarom het verkleedfeest niet
meer op de agenda staat.
●

Ouderbijdrage - herinnering sturen begin januari.
Actie Simone - naar Carla vragen of we een tikkie kunnen toevoegen aan de
ouderbijdrage communicatie.
● Schoolreis - groep 1-7 gaat op schoolreis op 25 mei
Activiteiten/ commissies
● Commissielijst invullen
● Update Sinterklaas
Actie Sylvia - mail naar Carla om te vragen waarom we niet mogen strooien
●

Update Kerst - maandag 6 december kerst versieren
Actie Danielle - wie wil er voor kerst versieren, app hierover in OR app en de
vrijwilligerspool
● Sponsorloop - 18 februari vindt de sponsorloop plaats
● Fancy-fair - datum fancy fair is 24 juni
Actie fancy fair commissie - sponsoren zoeken, alvast offertes opvragen.
Bespreekpunten:
● Bedenken waar we ons spaargeld in kunnen investeren - punt schuift door naar de
volgende vergadering
● Voor elke commissie zet een plan B op in verband met eventuele corona
maatregelen
Actie: Elke commissie bedenkt een plan B
● Commissie opzetten voor etentje/bbq groep 8
Actie Simone- stuurt mail naar Carla hierover.

Rondvraag
Niks voor de rondvraag.

Actielijst

naam

actie

allen

kerstborrel eind december en ouder bedank avond vrij
houden

Demi /Danielle verslag op de site zetten

datum
notulen
standaard
erop
standaard
erop
23-09-21

Sylvia

banners bestellen

Simone

Etentje OR op 24 juni

Allen

Ideeën bedenken voor het spaargeld

Carla en
Simone

Kijken of er een begin kan worden gemaakt met een
fotogalerij op school

23-3-21

Simone

KiK/Vomar actie – loopt

23-09-21

Elise

Uitzoeken waar de bollen geplant zijn op het schoolplein

4-11-2021

Sylvia

Datum plannen onkruid wieden bij tuintjes van de kleuters

4-11-2021

Simone

Stuurt mail naar Carla met vraag over verkleedfeest

4-11-2021

Simone

alle OR leden

Stuurt mail aan Carla met idee om tikkie link toe te voegen 4-11-2021
aan ouderbijdrage communicatie
Stuurt mail naar Carla met vraag extra uitleg waarom er niet 4-11-2021
gestrooid mag worden met Sinterklaas
Stuurt bericht in app groep OR en vrijwilligerspool, wie er wil 4-11-2021
helpen de school te versieren voor de Kerst op maandag 6
december
Begin alvast met het zoeken naar sponsors en opvragen
4-11-2021
van offertes
Stuurt mail naar Carla over het idee opzetten commissie
4-11-2021
voor bbq/etentje groep 8
24 juni vrij te houden ivm OR afsluit avond
23-09-21

alle OR leden

nadenken wie secretaris/ voorzitter wil worden

Sylvia
Danielle

Fancy fair
commissie
Simone

Planning vergaderingen en commissies
zie planning (klik voor de link)

Standaard
erop
12-10-2021

23-09-21

