OUDERVERENIGING
R.K. BASISSCHOOL ADWAITA
Secretariaat: p/a Kerkstraat 3
7412 XM DEVENTER
ouderraad.adwaita@gmail.com
Verslag Ouderraad Vergadering van 24 maart 2021
Locatie Teamlink
aanwezig: Marco Ganzevles, Ilja Nienhaus, Suzanne Arendshorst, Lisette Stempher,
Veronique vd Veen, Ellen Tomberg, Suzanne Benne, Patty vd Leij, Ilona Tobé.
afwezig met kennisgeving: Lisanne Dekker, Maaike van der Liende, Mariska Achterberg.
Notulist: Marco Ganzevles
Opening: Marco opent de vergadering.
1. Mededelingen (lief en leed): geen
2. Post: geen
3. Mailbox: geen
4. Verslagen
Concept van 23 November is goedgekeurd.
5. Activiteiten overzicht:
Evaluatie:
Sinterklaasfeest, de enige rol vanuit de OR was de boodschappen. Sint i sop het
laatste moment nog vervangen in verband met een sterfgeval binnen de familie.
Deze vervangende Sint was prima. Ilja zal nog navraag doen bij school of er nog
opmerkingen zijn voor volgend jaar.
Kerstfeest, deze heeft in verband met de lockdown niet plaats gevonden en de
boodschappen zijn op tijd afgezegd.
Voorbereiding:
Carnaval, Suzanne heeft contact met school wat er wel/niet kan. Veronique en Patty
willen helpen met de voorbereidingen. Aan school alternatief gevraagd indien de
kinderen nog niet naar school mogen.
Paaslunch, 1 april (dag voor Goede Vrijdag). Er is een paaswerkgroep die deze
activiteit coördineert. Afhankelijk hoe het verder gaat, maar binnen de corona regels
kan er zeker aandacht voor de Pasen (+ lunch) zijn.
Culturele dag, Marco zal bij José navraag doen wie het contactpersoon is (Desiree?)
Zij is de cultuur coördinator).

6. Financiën:

Aanschaf nieuwe geluidsinstallatie, deze is gedaan en de OR heeft meebetaald.
Inning ouderbijdrage, In Maart gaat er besloten worden of er een 2de termijn
geïncasseerd gaat worden. Dit afhankelijk van de schoolreisjes, gaan deze dit jaar
plaatsvinden? Ellen, Lisette en Marco komen hier op korte termijn op terug.
7. Rondvraag / opmerkingen:
Patty is onderdeel van de OR, welkom!
Verzoek van Veronique om de komende vergaderingen om 19.45 uur te starten, is
iedereen mee eens.
Idee voor Welkom-terug ontbijt. Rekening houden met voorverpakt voedsel, pakjes
drinken etc. In verband met hygiëne zo min mogelijk handen aan
verpakkingen/etenswaren. Ouders mogen niet in school komen.
Volgende vergadering staat gepland op 24 maart 2021 om 19.45 via
Teamlink
Marco sluit deze vergadering.

