Notulen OR de Sterrensteen 18 april 2016
Agenda:
OBS de Sterrensteen

Aanwezig:
Birgit van Dijk, Giorgio Cisci, Wouter
Draaisma, Linda Heikens, Ricardo
Hoogenboom, Samantha Boer, Richard
Grummel, Hilda Mekkering, Jahanara
Rozeboom
Afwezig: onderstreepte namen

Datum:20160418
20:00 uur

Opening/ voorzitter:

Notulist:
Giorgio

Vaststelling notulen
160321

Mededelingen:
Directie
Voorzitter
Penningmeester
Agendapunten:
1
Gebruik nieuwe
formulieren
financiële
afwikkeling project

Vera is per 1 mei 2016 benoemd als
teamleider bij het Harens Lyceum, maar
zij zal tot het einde van het jaar nog wel
aanwezig zijn op De Sterrensteen.
Opmerkingen:
Wouter legt de nieuwe procedure van
de nieuwe formulieren van de financiële
afhandeling van een project nog even
uit aan Jahanara. Zij was de vorige
vergadering niet aanwezig. We zullen
zien hoe dit werkt met de komende
projecten.
Omdat Hilda vandaag afwezig is meldt
Linda dat Hilda in een paashaaspak
met Pasen een groot succes was. Linda
probeert volgend jaar weer het
paashaaspak bij Carolien te lenen.
Hilda maakt nog een draaiboek
Birgit meldt dat de avond in
Martiniplaza perfect is verlopen.
Iedereen wist heel goed wat er gedaan
moest worden.
Giorgio vraagt of de OR nog iets met
schoolvoetbal moet betekenen. Veel
andere scholen doen hier wel veel aan,
maar De Sterrensteen niet. Maar omdat
dit alleen de groepen 7 en 8 betreft
laten we dit eerst zo.
De W4D is dit jaar van 23 tm 26 mei de
eerste bespreking is geweest. Er
worden weer kleine roosjes uitgedeeld
bij het UMCG aan zieke kinderen op de
laatste dag. Voor de deelnemers
worden er grote rozen besteld. Die
krijgen zij bij de medaille uitreiking.
WIJ Groningen is sponsor voor de vlag.
Zij vinden het goed als er met een tshirt van WIJ Groningen gelopen
wordt. Hun naam komt niet op de
loopvlag. BSlim zorgt weer voor een
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6
Koningsspelen

7
Schoolfeest

8
Afscheid groep 8

9
Laatste schooldag
Sluiting

gezonde snack en hun naam staat op
de hesjes. De hesjes wil Linda elke
avond bij het afmelden mee naar huis
nemen, zodat er niets mee kan
gebeuren. Ook dit jaar is ervoor
gekozen om alleen de 5 kilometer aan
te bieden. Deze week krijgen de
kinderen een brief mee. Na de
meivakantie kan iedereen zich
inschrijven op woensdagochtend is
Richard aanwezig en op vrijdagochtend
Samantha van 8.15 tot 8.45. Carolien is
’s middags aanwezig vanaf 14.00. Zij
wil de pauzestop dit jaar ook weer
doen. Giorgio regelt het water weer.
Het inschrijfbedrag is € 5,-.
Dit jaar is er geen hulp nodig vanuit de
OR bij de Koningsspelen. Jaap en zijn
stagiaires organiseren dit jaar alles
zelf. Ook zijn er brieven meegegeven
om hulpouders te vragen. Er wordt
over nagedacht om deze activiteit van
de OR lijst te halen en misschien iets
anders te organiseren, zoals een
sponsorloop of rommelmarkt, maar we
laten het eerst nog even zo.
De touwtrekkers voor het Schoolfeest
zijn Ricardo en Jahanara, maar er is
nog geen datum voor het Schoolfeest.
Deze datum moet nog bepaald worden.
Ook hier zijn de touwtrekkers Ricardo
en Jahanara. Zij zorgen op de
musicalavonden voor een hapje en een
drankje. En een roos bij het afscheid.
Dit jaar is dit op 11 en 12 juli.
Linda gaat ijsjes bestellen en uitdelen op
15 juli.
Volgende vergadering: De volgende
vergading zou op 23 mei 2016 zijn, maar
omdat de W4D dan is verplaatsen we de
vergadering naar dinsdag 31 mei 2016
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