OUDERVERENIGING
R.K. BASISSCHOOL ADWAITA
Secretariaat: p/a Kerkstraat 3
7412 XM DEVENTER
ouderraad.adwaita@gmail.com
Verslag Ouderraad Vergadering van 27 mei 2021
Locatie Teamlink
aanwezig: Marco Ganzevles, Ilja Nienhaus, Suzanne Arendshorst, Veronique vd Veen, Ellen
Tomberg, Lisanne Dekker, Maaike van der Liende, Mariska Achterberg.
afwezig met kennisgeving: Ilona Tobé, Suzanne Benne, Patty vd Leij, Lisette Stempher
Notulist: Marco Ganzevles
Opening: Marco opent de vergadering.
1. Mededelingen (lief en leed): geen bijzonderheden
2. Post: geen
3. Mailbox: geen
4. Verslagen
Concept van 12 Januari is goedgekeurd.
5. Activiteiten overzicht:
Evaluatie:
Sinterklaasfeest, verdeling van het strooigoed was niet goed voor beide locaties. OR
had een lijst gemaakt om te hanteren maar daar is et bij school niet helemaal goed
gegaan.
Kerstfeest, deze heeft in verband met de lockdown niet plaats gevonden, welkom
terug ontbijt is geweest.
Voorbereiding:
Carnaval, goed verlopen. Gedeelte van de dag bestond uit school en het andere
gedeelte uit feest. Voor de volgende keer even kijken naar schoolfruit/groente want
er was nu te veel.
Paaslunch, woensdag 31 maart gaat dit gevierd worden. Er zal een brood haantje zijn
en de kinderen krijgen enkele eitjes.
Culturele dag, deze zal niet door gaan. Marco zal nog eens even extra navraag
doen. Het budget blijft hiervoor staan.
Avond 4-daagse, deze is geannuleerd.
Schoolreisjes, deze staan allemaal gereserveerd en kunnen maximaal 3 weken voor
vertrek nog geannuleerd worden. Lasten wij alvast aan een alternatief gaan denken
(zoals activiteit op locatie, schouwburg bezoek, naar een bos etc.

Schoolkamp, is ook gereserveerd en wederom alvast voor alternatief nadenken (zoals
slapen in de school, feest op school etc.)
Musical Groep 8, school even aangeven wat er allemaal geregeld moet worden
zodat dit op tijd kan gebeuren (scherm, geluid etc.)
Marco zal voor deze laatste 3 punten eens informeren bij José en Wilma.
Koningsspelen, gaan deze door?
Onderbouw = spelletjes
Bovenbouw = ?
6. Financiën:
Inning ouderbijdrage, begin April is normaal gesproken de incassering van het 2de
gedeelte. Of deze gedaan gaat worden moet nog overleg worden over gehouden.
Eventueel pas incasseren als er duidelijkheid inzake de schoolreisjes/kamp. Alleen
incasseren wat hiervan door gaat?
7. OR
Marco heef enige tijd geleden al aangegeven dat wij eind dit schooljaar gaat
stoppen. Op dit moment is er nog geen vervanging.
Lisette en Suzanne B. gaan ook eind dit schooljaar stoppen.
De OR zoekt 1 voorzitter, 2de penningmeester en nieuwe leden.
Marco zal Jose eens vragen om een verzoek in de schoolmail te plaatsen.
Wellicht ook een idee om dit op de site van school te plaatsen?
Indien geen vervanging de taken van Marco onderverdelen onder d eOR-leden?
8. Rondvraag / opmerkingen:
Geen
Volgende vergadering staat gepland op 27 Mei 2021 om 19.30 via
Teamlink
Marco sluit deze vergadering.

