Notulen algemene leden vergadering 29-09-2020

I.v.m. de coronamaatregelen kon niet iedereen erbij zijn.
Het bestuur, Karin, 2 ouders en Simon van kascontrole was aanwezig.
Marie- louise en Jerney zijn met ingang van dit schooljaar toegetreden tot de OV.
Simon en Martijn hebben kascontrole gedaan.
Deze was in orde en dus is er een handtekening gezet.
Simon was zeer lovend over besteding van het geld.
Hij vond dat er slim, efficiënt en scherp meer werd omgegaan en ingekocht.
Compliment dus voor de Oudervereniging.
Besteding ouderbijdrage 2019-2020
Over het algemene is het meeste geld besteed aan groep 8 afscheid.
Door corona konden meeste geplande activiteiten niet doorgaan.
Ouderbijdrage 2020-2021
bedrag blijft € 42,50 per kind
Wel wordt er nu gekeken hoe en waar we het geld aan gaan besteden.(i.v.m. Covid-19)
School bestaat 40 jaar, kijken of er mogelijkheden zijn aan einde van schooljaar om een marktplein in
te richten en allerlei leuke activiteiten te laten plaatsvinden met kinderen en ouders.
Plannen zijn om met hele school naar 1 pretpark te gaan als schoolreisje.
Sinterklaas en kerst moeten we nog even afwachten wat het gaat worden i.v.m. de Covid-19
Tijdens de ALV waren er 2 ouders aanwezig.
Wij als OV Hebben uitgelegd wat we zoal doen en waar het geld aan wordt besteed.
Ook zij waren enthousiast.
Vragen:
Het idee van een van de ouders kwam om te kijken of er mogelijkheden zijn oom klaarovers in te
gaan zetten.
Dit voor een veiligere manier van oversteken, dit kan natuurlijk alleen met behulp van ouders.
Wellicht ook een idee om een verkeersmaatje in te zetten.
Dit is een poppetje en die zet je aan straat zodat de mensen zien dat er een school staat
automobilisten zich wat meer bewust zijn van de situatie en hun SNELHEID! hierop aanpassen.
Karin is met gemeenten bezig om aanpassingen rond de school te krijgen, juist voor
bovengenoemde.

