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 2e  Dwarsweg  77    6591  XP  Gennep  
   telefoon  (0485)  540235    fax  (0485)  540236  
   emailadres:  info@deratel.nl  
 
 
Aanwezig:	  Eveline,	  Mireille,	  Chantal,	  Marjolein,	  Stephanie,	  Bianca	  Teunis,	  Gerlanda,	  Jolanda	  S.,	  
Jolanda	  W.,	  Petra,	  Mieke,	  Severine	  en	  Carolien.	  
Afwezig:,	  Heidi,	  Caroline,	  Jeanine,	  Heidi,	  Natascha	  en	  Anita.	  
  
1.   Opening	  

De	  vergadering	  wordt	  geopend	  en	  iedereen	  wordt	  van	  harte	  welkom	  geheten.	  	  
	  

2.   Goedkeuring	  notulen	  08-‐10-‐2015	  
Teunis	  zal	  het	  bedrag	  aan	  Sjaak	  doorgeven	  wat	  beschikbaar	  is	  voor	  het	  ‘cadeau’	  voor	  de	  
onderbouw	  (buitenspeelgoed).	  Verder	  zijn	  er	  geen	  op-‐	  of	  aanmerkingen	  en	  de	  notulen	  
worden	  hierbij	  goedgekeurd.	  
	  

3.   Mededelingen	  team	  
-‐	  Het	  nieuwe	  meubilair	  is	  geleverd	  en	  in	  gebruik	  genomen.	  Niet	  iedereen	  is	  enthousiast,	  er	  	  
	  	  	  zijn	  nog	  veel	  kinderen	  die	  moeten	  wennen	  aan	  de	  nieuwe	  tafels	  en	  stoelen.	  
-‐	  Afgelopen	  maandag	  was	  een	  studiedag.	  Deze	  dag	  stond	  in	  het	  teken	  van	  het	  nieuwe	  	  
	  	  schoolplan.	  Hieraan	  is	  hard	  gewerkt.	  De	  studiedag	  is	  zinvol	  geweest.	  	  
-‐	  De	  procedure	  voor	  een	  nieuwe	  directeur	  is	  inmiddels	  gestart.	  Begin	  januari	  zal	  hopelijk	  	  
	  	  	  meer	  duidelijk	  zijn	  wie	  de	  nieuwe	  directeur	  zal	  worden.	  
-‐	  Inmiddels	  is	  de	  keuken	  naar	  de	  teamkamer	  verplaatst.	  In	  de	  oude	  keuken	  komen	  nieuwe	  	  
	  	  	  kinderwc’s.	  
	  

4.   Ingekomen	  post	  
Geen	  bijzonderheden.	  
	  

5.   Evaluaties	  
	  
Kinderboekenweek	  
Dit	  is	  de	  afgelopen	  vergadering	  besproken.	  Wat	  betreft	  de	  leeswedstrijd/afsluiting	  geen	  
bijzonderheden	  te	  vermelden.	  
	  
Klassenouderbijeenkomst	  
Deze	  is	  verplaatst	  naar	  dinsdag	  13	  oktober	  echter	  is	  hier	  niemand	  bij	  aanwezig	  geweest	  van	  
de	  ouderraad.	  De	  klassenouders	  hebben	  wel	  een	  schrijven	  ontvangen	  met	  belangrijke	  
punten.	  
	  

6.   Stand	  van	  Zaken	  
	  
Sinterklaas	  
Alles	  prima	  verlopen.	  Geen	  bijzonderheden.	  	  
De	  ouderraad	  vind	  het	  jammer	  dat	  vooral	  in	  de	  onderbouw	  een	  klassencadeau	  wordt	  
gegeven,	  tip	  voor	  volgend	  schooljaar	  wellicht	  weer	  terug	  naar	  een	  cadeau	  (kleinigheidje)	  per	  
kind	  om	  de	  spanning	  van	  een	  cadeautje	  te	  vergroten.	  
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Kerst	  
Op	  donderdagmiddag	  10	  december	  zal	  er	  een	  creatieve	  middag	  zijn.	  De	  knutselwerken	  
kunnen	  worden	  gekocht	  voor	  het	  goede	  doel.	  Het	  goede	  doel	  is	  hetzelfde	  als	  afgelopen	  jaar,	  
waaraan	  het	  geld	  zal	  worden	  besteed	  is	  nu	  nog	  niet	  duidelijke.	  De	  man	  van	  Diny	  zal	  in	  de	  
klassen	  komen	  vertellen	  over	  het	  goede	  doel.	  
Dinsdagmiddag	  15	  december	  is	  er	  een	  Kerstmarkt	  van	  16.00	  –	  18.00	  uur	  met	  wafels,	  
bakwedstrijd,	  verkoop	  kerstspulletjes	  ed.	  En	  vrijdag	  zal	  er	  een	  kerstbrunch	  worden	  
gehouden.	  Dit	  alles	  moet	  nog	  worden	  uitgewerkt,	  er	  is	  in	  ieder	  geval	  hulp	  nodig	  bij	  de	  
Kerstmarkt.	  
	  
Versieren	  gebeurt	  op	  maandag	  7	  december	  2015	  om	  19.00	  uur.	  Er	  worden	  nieuwe	  
kerstspullen	  gehaald	  door	  Chantal,	  Marjolein	  en	  Bianca.	  
Opruimen	  gebeurt	  op	  woensdagochtend	  6	  januari	  2016!	  
	  
Oliebollen	  bakken	  
De	  voorkeur	  gaat	  uit	  om	  toch	  weer	  oliebollen	  te	  bakken.	  Marjolein,	  Chantal	  en	  Severine	  
bakken	  oliebollen.	  Navragen	  of	  Anita	  ook	  kan.	  Teunis	  zorgt	  dat	  de	  tent	  wordt	  opgezet	  op	  
zondag	  3	  januari.	  
	  
Schlagerbal	  scholen	  
Natascha	  is	  niet	  aanwezig	  en	  heeft	  alles	  geregeld.	  Bianca	  en	  Heidi	  zullen	  vragen	  bij	  de	  
vergadering	  van	  de	  Carnaval	  hoe	  het	  ermee	  staat.	  
	  
Afscheid	  Sjaak	  
Er	  zijn	  drie	  groepen	  samengesteld:	  
1.   Receptie	  
2.   Kinderdag	  	  
3.   Team	  

De vraag is of er iemand wil deelnemen vanuit de ouderraad aan de groepen om de 
kinderdag mee invulling te geven. Dit mag ook wisselend zijn. Jolanda W. zal bij de 
eerste bijeenkomst aanwezig zijn op 2 december om 14.45 uur. 	  
 

7.   Rondvraag	  
-   Vrijdag	  18-‐12-‐15	  is	  de	  Kersttocht	  in	  Gennep-‐Zuid.	  Is	  er	  iemand	  in	  de	  gelegenheid	  om	  te	  	  

openen/sluiten,	  aanwezig	  om	  17.30	  uur.	  Iedereen	  zit	  met	  Kerstvieringen	  op	  het	  werk	  e.d.	  
dus	  kijken	  naar	  andere	  mogelijkheden.	  

-   Er	  wordt	  opgemerkt	  dat	  de	  pingpongtafel	  al	  is	  beschadigd.	  Deze	  is	  met	  graffiti	  beklad.	  	  
-   De	  Nieuwjaars	  borrel	  staat	  vooralsnog	  op	  zaterdag	  19	  januari	  2016.	  

	  
De	  vergadering	  wordt	  gesloten.	  Maandag	  7	  december	  2015	  wordt	  alleen	  versiert,	  de	  volgende	  
vergadering	  is	  op	  maandag	  21	  januari	  	  2016.	  
 


