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

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

2.   Goedkeuring	  notulen	  16-‐03-‐2016	  
-   Zijn	  er	  nog	  ouders	  die	  bij	  de	  natuurouders	  willen	  aansluiten	  of	  meedenken	  om	  weer	  

nieuw	  licht	  in	  te	  blazen?	  Mieke	  en	  Maartje	  willen	  wel	  meedenken.	  

3.   Mededelingen	  team	  
Binnenkort	  zal	  er	  een	  brief	  uitgaan	  over	  het	  ouderportaal.	  Dit	  ouderportaal	  zal	  gebruikt	  
worden	  voor	  allerhande	  zaken	  zoals	  informatievoorziening	  of	  verlof	  aanvragen.	  T.z.t.	  zal	  de	  
informatie	  bij	  de	  groepen	  op	  de	  website	  verdwijnen	  maar	  gaat	  alles	  lopen	  via	  dit	  portaal.	  De	  
school	  biedt	  hulp	  aan	  ouders	  indien	  zij	  hier	  problemen	  mee	  ervaren.	  
 

4.   Ingekomen	  post	  
Geen	  bijzonderheden.	  
	  

5.   Evaluaties	  
	  
Pasen	  
Alles	  is	  goed	  verlopen.	  Het	  was	  fijn	  dat	  de	  eiertikwedstrijd	  eerst	  in	  de	  klas	  was	  en	  alleen	  de	  
finale	  op	  het	  schoolplein.	  Dit	  is	  vooral	  voor	  de	  kleuters	  rustig.	  	  
	  
De	  Paashaas	  (Bjarni)	  was	  ook	  heel	  erg	  leuk.	  
	  
Wellicht	  nieuwe	  decoratie	  aanschaffen.	  Een	  paar	  grote	  items	  i.p.v.	  kleine	  dingen.	  Dat	  zal	  voor	  
meer	  rust	  zorgen.	  Dit	  geldt	  ook	  voor	  Sinterklaas.	  
	  

6.   Stand	  van	  Zaken	  
	  
Fotograaf	  
Er	  wordt	  gekozen	  voor	  Fotograaf	  Verreijt.	  Deze	  verzorgt	  de	  foto’s	  geheel	  digitaal	  buiten	  de	  
school	  om.	  Daarnaast	  hebben	  zij	  meerdere	  mogelijkheden	  en	  zijn	  de	  kosten	  lager	  dan	  bij	  
Foto	  Ben.	  	  
	  
Op	  maandag	  6	  juni	  komt	  de	  schoolfotograaf.	  
	  
Communie-‐	  en	  Vormselkaartjes	  
De	  commissie	  spreekt	  een	  datum	  af.	  
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Sportdag	  
Alles	  is	  geregeld.	  Jolanda	  W.	  zal	  zorgen	  voor	  de	  ijsjes	  op	  het	  Vitesseveld.	  Mieke	  op	  de	  Groes	  
en	  Petra	  op	  school.	  

	  
Schoolreis	  
De	  schoolreis	  vindt	  plaats	  op	  dinsdag	  11	  juli	  2016.	  
	  
De	  groepen	  gaan	  naar:	  
Groep	  1-‐2	  Hemelrijk	  	  
Groep	  3-‐6	  Toverland	  	  
Groep	  7-‐8	  Efteling	  	  
	  
Door	  groep	  3-‐6	  naar	  Toverland	  te	  laten	  gaan,	  besparen	  we	  kosten	  en	  kan	  groep	  1-‐2	  ook	  met	  
de	  bus	  gaan.	  	  
	  
De	  begeleiding	  is	  in	  principe	  rond.	  Er	  komt	  nog	  een	  speciaal	  Rateljournaal	  ‘schoolreis’	  en	  een	  
schrijven	  voor	  de	  begeleiding.	  	  
	  
Stephanie,	  Mieke,	  Maartje	  en	  Petra	  gaan	  met	  groep	  1-‐2	  mee,	  Chantal,	  Heidi	  en	  Eveline	  gaan	  
met	  groep	  3-‐6	  mee	  en	  Jolanda	  S.,	  Jolanda	  W.,	  Mireille,	  Bianca,	  Natascha	  en	  Gerlanda	  gaan	  
met	  groep	  7-‐8	  mee.	  
	  
Een	  activiteit	  van	  Sjors	  Sportief	  valt	  tegelijk	  met	  de	  schoolreis.	  Petra	  zal	  contact	  opnemen	  
met	  Sjors	  Sportief	  om	  dit	  kort	  te	  sluiten.	  
	  

7.   Rondvraag	  
Geen	  rondvragen.	  

	  
De	  vergadering	  wordt	  gesloten.	  De	  volgende	  vergadering	  is	  op	  donderdag	  19	  mei	  2016.	  
 


