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1.

Vergadering Oudervereniging Basisschool St. Theresia Boukoul
7 september 2017
19.30 uur
Op school
Aernout Falck, Saskia Retera, Julie Kirberg, Dionne Kirberg, Lonneke
Beuneker, Annette Stox, Nicole Janssens, Dave Geenen
Sandy Winands, Bianca a/d Boom, Fiona Geenen, Cindy van Melis

Opening.
Iedereen hartelijk welkom op de eerste vergadering van het nieuwe schooljaar.

2.

Notulen vergadering 12 juni 2017
Akkoord.

3.

Mededelingen Team – M.R. – Swalm en Roer.
De gymles in de kamp kan niet meer doorgaan. Dit omdat de vloer is afgekeurd. Er
wordt hierover gecommuniceerd maar tot nu toe zijn er geen concrete antwoorden.
De kinderen kunnen wel 1x per week in de gymzaal van de Lambertus in Swalmen
terecht en op vrijdag is er een sportleraar.
Er zal weer een bericht op Isy worden geplaats zodat het voor de ouders duidelijk is
dat men binnen de poort moet wachten zodat er geen onoverzichtelijke situaties
ontstaan.
Op 5 oktober is er een landelijke staking waar onze school naar alle waarschijnlijkheid
ook aan mee zal doen. Zodra dit definitief is wordt er een bericht op ISY geplaatst.
Er zijn ook reacties gekomen op het internet contract. Dit is waarschijnlijk niet op de
juiste manier gecommuniceerd en zal opnieuw worden opgepakt.

4.

Ingekomen stukken
-

5.

Evaluatie activiteiten
• Kamp:
De kinderen hebben zich kostelijk geamuseerd en waren erg tevreden.
• Eindejaarsfeest:
In een woord; geweldig.
Fantastisch georganiseerd, ontzettend veel ouders/verzorgers gekomen.

6.

7.

Activiteiten planning
•

Sinterklaas
Er moet worden gekeken waar we een sinterklaas viering kunnen houden.

•

Kerst
Het zou leuk zijn als er iets soortgelijks als vorig schooljaar georganiseerd wordt.
De werkgroep zal dit in overleggen.

Wat verder ter tafel komt.
Jaarvergadering is op maandag 11 september om 19.00 uur.
Er is door Saskia geregeld dat we gebruik mogen blijven maken van de speelplaats bij
het oude kleutergebouw in ruil voor onderhoud van de speelplaats.
16 maart 2018 is de nationale pannenkoekendag. Samen even kijken of en hoe we
hieraan mee kunnen doen.

8.

Rondvraag
-

9.

Sluiting

Boukoul, 7 september 2017

Namens de Oudervereniging, Julie Kirberg

