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Aanwezig: Chantal Hoeben, Raimond Bach, Martine Paf, Kitty Freriks, Ilse Molenveld, 
Sabine Breukers, Miriam Griesbach, Niek Bakker, Geertje Breukers, Rob ter Huurne, 
Mirjam Haverkate (team 

Afwezig: Joyce Westendorp 

1. Opening door de voorzitter + mededelingen 
2. Nieuws bestuur OR 
Voor de vakantie hebben een aantal leden van de OR het ORhok 
opgeruimd. Van een aantal jerrycans was er geen adapter meer, 
daarom zijn er nieuwe 10 liter jerrycans aangeschaft. De oude zijn ter 
beschikking gesteld aan het team. Er worden vaak dingen geleend uit 
het OR hok, niet alles komt heel en/of schoon terug, hier moet beter op 
toegezien worden. 
 

Als er boodschappen op rekening worden gehaald is het belangrijk dat 
de rekening gelijk op de goede plek terecht komt. De rekening moet 
gelijk naar de ouderraad en dit moet dan ook duidelijk op de rekening 
vermeld staan. 

 

3. Nieuws team 
• Het plaatsen van het hek rond het schoolplein is inmiddels 

begonnen. 
• Ouders van de kleuterklassen hebben een nieuwsflits gehad 

waarin vermeld stond dat Tessa de Veen de invalster wordt tijdens 
de operatie en herstelperiode van Helma. 

4. Nieuws leerlingenraad 
• De leerlingenraad is vorige week voor het eerst bij elkaar 

geweest. Besloten is om kinderen uit groep 6 ook bij de 
leerlingenraad te betrekken. Ze hebben meegekeken hoe de 
leerlingenraad van het Los Hoes te werk gaat. In de volgende 
nieuwsbrief komt een stukje te staan vanuit de leerlingenraad. 
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Volgende week zullen de verkiezingen voor dit schooljaar voor de 
leerlingenraad gehouden worden. 

5. Afgelopen en aankomende activiteiten 
 

5.1 Evaluatie schoolreisjes 
De schoolreisjes zijn allemaal goed verlopen. 3 Kinderen zijn niet mee 
geweest op schoolreisje ondanks dat ze hier wel betaald hadden. De 
ouderraad heeft hen ter compensatie alle 3 een bon gegeven. 

5.2 Evaluatie afscheid groep 8 

Raimond heeft dit jaar grotendeels thuis een hapjesbuffet voorbereid. 
Beide speelzalen liggen ver uit elkaar. Doordat dit jaar alle ouders al 
vroeg naar de speelzaal van de disco zijn gegaan was er best wat van 
het buffet over. Volgend jaar zal er gekeken worden of de locatie voor 
de kinderen en voor de ouders dichter bij elkaar kunnen. 

5.3 Evaluatie laatste schooldag 

Door het slechte weer konden helaas de springkussens niet doorgaan. 
Alle leerkrachten hebben dit goed opgelost in de eigen klas. Er hebben 
in een aantal klassen nog kinderen getrakteerd op de laatste 
schooldag. Dit werd groots aangepakt, hierdoor kregen helaas ook 
andere klassen dit mee, dit is niet wenselijk. 

5.4 Evaluatie eerste schooldag 

De OR heeft weer voor alle kinderen een lunchpakketje geregeld. Er 
zouden in de vakantie nieuwe containers geleverd worden. Dit is helaas 
niet gelukt. Deze zullen wel zsm geleverd worden, ook is inmiddels met 
de gemeente geregeld dat Twente Milieu deze mag komen legen op 
school. Het thema van de eerste schoolweken is dan ook afval 
scheiden. 

5.5 Data OR vergaderingen  

03-09-2019 

01-10-2019 

05-11-2019 

07-01-2020 

04-02-2020 

03-03-2020 
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07-04-2020 

05-05-2020 

02-06-2020 

5.6 Afsluiting projectweken op 11 oktober 

Jeroen klein Buursink van Twente Milieu heeft een leuk idee voor de 
afsluiting van de projectweken. Tzt zullen we hier meer over horen. 

5.7 Sinterklaas 

De commissie heeft voor de vakantie nog een gesprek gehad met de 
Sint en de hoofdpiet. Besproken is dat er meer interactie moet zijn 
tussen de pieten en de kinderen. Vooraf zal er nog een gesprek 
plaatsvinden met Sint en alle pieten zodat zij zich beter voor kunnen 
bereiden. Gekeken wordt nog of het moment van aankomst op het 
schoolplein terug kan keren met de ouders erbij. Daarnaast is er 
besloten het strooigoed in beheer van de OR te doen. 

5.12 Oud papier 

Op Facebook wordt de oproep goed gedeeld elke maand. Toch is de 
oud papier coordinator van mening dat het nog meer opbrengt als de 
mensen weer via een briefje in de brievenbus worden herinnerd. Dit 
jaar gaan we testen of het helpt om 2 x per jaar een data overzicht bij 
de mensen in de bus te doen. Zodra de opbrengst van vorig jaar 
bekend is zal deze in de nieuwsbrief vermeld worden. 

 

6. Rondvraag  
De gemeente heeft toestemming gegeven om de stenen wastafels in 
het OR hok te mogen verwijderen. Dit zal door 2 mensen van de OR 
gedaan worden. Hierdoor kunnen er op die plek extra opberg kasten 
geplaatst worden. 


