AC vergadering 4 september 2017
Aanwezig AC: Bianca Verdaasdonk, Beate Gierveld (voorzitter), Anneke Kamstra (penningmeester),
Miranda van den Diepstraten , Lisa Beskers Hedwig Korse , Finessa Verschuren.
Aanwezig Team: Patrick Lazaroms , Anki
Afwezig: Bas Adriaansen, , Willie – Anne Stadhouders, Tamara Huijsmans, Inge van der Linden,
Henry Kampert (secretaris) , Anneke Kamstra (penningmeester),Cindy Hoefnagels.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Opening en welkom
Beate opent de vergadering en heet Corne van harte welkom.
2. Notulen vorige vergadering
De notulen van vergadeting vn 6 juli 2017 wordt goedgekeurd en kan geplaatst worden op de
website.
3. Ingekomen stukken en mededelingen
Het bijtje en oude voorschool gebouw zouden voor de vakantie worden weggehaald. Dit is helaas
niet gebeurd.
Patrick is benieuwd na onze ervaringen met het werken in units. Deze worden tijdens de vergadering
met elkaar gedeeld.
Juf Britt ter vervanging van juf Eske werkzaam in unit 2.
4. Financieel
Stand van zaken ouderbijdrage
De bijdrage voor het schoolreis 2016 zijn door de ouders van de 9 kinderen betaald.Er zijn nog 9
kinderen waarvan de ouders niet hebben bijgedragen aan het schoolreisje. Patrick neem verder
actie.
Begroting OR schooljaar 2017/2018: Volgende vergadering wordt een bijgewerkte versie van
begroting besproken. Een prognose van de werkelijke uitgaven en inkomsten van het lopende
schooljaar zal hierin verwerkt worden. Miranda wil de kascontrole doen.

5. Benoeming voorzitter, penningmeester, secretaris.
Tijdens de vergadering is Beate benoemd als voorzitter en Anneke als penningmeester.
Er staat een vacature open voor de functie van secretaris.
Er zal eerst gekeken worden of deze vacature kan worden opgevuld door een van de huige
activiteitencommissie leden. Wanneer deze vacature niet wordt opgevuld door AC leden dan zal de
vacature geplaatst worden in de nieuwsbrief, ouderportaal en eventueel op de facebookpagina van
de de duizendpoot.
Biana is nu de beheerder van de AC groepsapp.
6. OR inventaris en spullen
Enkele AC leden hebben al voor een groot deel alles uitgezocht en weggegooid.
De spullen van de AC staan in het magazijn in WD 3.
7. Vaststellen werkgroepen
Sinterklaas : Bianca, Tamara en Finessa. Cindy wil hier eventueel ook bij aansluiten.
Vanuit het team juf Ellen.
Schoolfotograaf :Miranda en Inge
Kerst: Lisa , Cindy en Marolijn. Vanuit het team juf France.
Nieuwjaarsborrel: Lisa , Bianca en Wille Anne
Carnaval: nog geen AC leden. Vanuit het team juf Moreen.
Pasen:?
Sportdag: Hedwig, Miranda en Bianca. Vanuit het team meneer Ronald.
Avondvierdaagse: Beate wn Wille Anne
Muscial :nog geen AC leden. Vanuit het team meneer Ronald ,juf Ellen en juf Nadya
Eindfeest: Wille Anne en Cindy. Vanuit het team juf Moreen
Schoolreis 2018: Finessa, Miranda en Bianca. Vanuit het team juf Helma.
8. Werkgroepen
Musical groep 8: Er heeft nog geen evaluatie plaatsgevonden.
Catering Musical/ Eindborrel: hebben winst gemaakt
Eindfeest : Was een groot succes en de kinderen uit groep 7 hebben veel bijgeleerd. Waren binnen
het bugdet gebleven.
Lustrum : zijn nog op zoek naar hulpouders . Komt deze week nog een bericht in ouderportaal voor
het doorgeven van allergie.
Schoolreis 2017 : verzoek vanuit de werkgroep of Patrick met de auto mee kan naar de Efteling.
Dit is geen probleem.

9. Rondvraag
Geen punten voor de rondvraag.

