
Agenda overleg oudervereniging Kindcentrum Wereldwijs  
Aanwezig ; Marjolein (lkr), Nicole (lkr), Paul, Laura, Annemarie, Hanneke (voorzitter), Lois 
(lkr)  
Afwezig ; Sabrina, Annemieke  
Datum ; 14-12--2021, 20.00uur  
Locatie ; Teams  
Notulist ; Lois  
   
Agenda  
⦁ Vanuit MR  
Betaling kwam slecht uit voor ouders. Volgend jaar in een andere periode, en langer de tijd 
geven. Henk heeft een verhelderend gesprek gegeven met MR over vele wisselingen 
leerkrachten. Nieuwsbrief na vakantie versturen naar ouders over mededelen veranderingen 
op Wereldwijs.   
⦁ Vanuit Team Schoolfotograaf wordt pas gepland na feedback van ouders. Paul: erg weinig 
foto's en statisch.  
⦁ Terugblik Sinterklaas    
Roetveegpieten volgend jaar. Sinterklaas is gereserveerd. Moet een nieuwe baard besteld 
worden. Volgend jaar drie ouders i.p.v. twee. Een ouder in de gymzaal bij sint en twee 
ouders in de school om te helpen. Sintcommissie volgend jaar graag hetzelfde, zodat je het 
kan doorgeven. Samenwerking met Mikz was erg goed, volgend jaar voortzetten. Stukje 
aanleveren voor de nieuwsbrief > Annemarie. Volgend jaar ouders betrekken bij 
versieren/opruimen sint en kerst.   
⦁ Kerst   
Ideeën worden weer verplaatst. Iedereen neemt komende vrijdag zijn ontbijt mee in een 
broodtrommeltje. De kinderen krijgen limonade, chocolademelk en kerstkoekjes. Namens de 
OV krijgen ze waxinelichtjes, mag mee naar huis. Vrijdag wordt alles 's middags opgeruimd. 
Lilian werkt ook mee met de kerst. Ze heeft een draaiboek gemaakt. Morgen wordt er een 
bericht gedeeld op Social Schools. Kom feestelijk gekleed.  
⦁ Berichtgeving wereldnieuws   
Geen vaste planning van Wereldnieuws om zoveel mogelijk de bundelen.   
⦁ Gezamenlijk bestand archief ov   
Er wordt een Team aangemaakt waarbij Lois alle emailadressen kan toevoegen.   
⦁ Functies binnen de OV  
Er zijn twijfels over wie de secretaris is. Even navragen aan Sabrina. Vice-voorzitter is 
Hanneke.  
⦁ Werkgroepen   
Werkgroep Carnaval zal binnenkort starten. Werkgroep schoolreis moet ook een nieuwe 
datum plannen om samen te komen.   
⦁ Rondvraag   
Verkeer, oversteekdiploma voor de kleuters vraagt Lois even na aan Marieke en Daphne. De 
parkeerplaatsen zijn gevaarlijk. Gaat Paul navragen bij de gemeente. Mogelijk een P+R van 
maken. Er ligt erg veel hondenpoep rondom schoolplein.   
  
Datum volgend overleg; 3 februari om 20.00 uur  
   
Actiepuntenlijst  
Wat Wie Wanneer   
Info vanuit de MR Annemarie Voor elke vergadering  
NL-doet budget Lois   
Functies binnen de OV Allen Volgende vergadering (11 okt)  
Hulpouders oproepen Sint & kerst Zie werkgroepen Na 11 oktober  
Website bijwerken Team   
Statuten Annemieke   
  



 


