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1.

Vergadering Oudervereniging Basisschool St. Theresia Boukoul
26 augustus 2019
19.30 uur
Op school
Sophie Scheepers, Aernout Falck, Julie Kirberg, Nicole Janssens, Wanda de
Goeij, Floor Noten, Annette Stox, Joes Kierkels, Pauline Swart
Dave Geenen, Fiona Geenen, Bianca a/d Boom, Cindy van Melis

Opening

Van harte welkom in het nieuwe schooljaar. We zijn weer goed van start gegaan. Helaas
kwam de mededeling dat Saskia stopt als directeur van onze basisschool. Er zal zowel intern
als extern een vacature worden uitgezet. Als OR zijn we hiervoor uitgenodigd, bij deze extra
bijeenkomst zijn Kelly en Sophie ook aanwezig geweest.

2.

Notulen 13 juni 2019
Akkoord.

3.

Mededelingen Team – M.R. – Swalm en Roer.
a) Saskia stopt als directeur op onze school. De vacature is uitgezet, hopelijk komt er
snel respons.
b) Tiny Forest, eerst even een terug koppeling richting team.

4.

Evaluatie activiteiten
• Musical
Musical was erg leuk, ook vooral het einde met de brandweerwagen.
• Eindejaarsfeest
Was erg leuk en warm. Het blijft altijd wikken en wegen wat voor activiteiten
en wat we voor eten aanbieden.
Organisatie moet volgend jaar in strakkere lijnen/ duidelijkere
aanspreekpunten om zo duidelijke afspraken te kunnen maken.

5.

Activiteitenplanning
• Jaarvergadering
Deze is dinsdag 10 september 20.00 op school.
• Schoolreisje
Bestemming was al geregeld, nu is de bus ook vastgelegd…we gaan met een
dubbeldekker.

7.

Rondvraag
Airconditioning, is het een optie om dit te overwegen. Of bij een renovatie?
Jubileum jaar voor de Kuulköpkes, vraag of we hierin willen meedenken, meedoen als
school. Activiteit vindt plaats in het weekend van 1 / 2 februari.
Veel ISY berichten, moet weer een bericht komen waarin vermeld wordt dat ouders
dagelijks moeten kijken omdat niet alles via een e-mail melding komt.

8.

Sluiting

Boukoul, 26 augustus 2019

Namens de Oudervereniging, Julie Kirberg

