JAARPLANNING OV 2018-2019
Wat

Wie

Wanneer

Toelichting

Communicatie met de ouders via
de website.

•

Saskia

•

•

•

Sandrine

•

Na elke vergadering verslag
van vergadering mailen aan
Marjan tbv publicatie op
website
Jaarrekening na ALV op
website laten plaatsen door
Marjan (ook nog doen van
de ALV november 2017)

•

Femke

•

Zie hieronder detaillering

•

Versiering in school algemeen

•

•

Onderhoud schoolplein:
• Schone spuiten plein
• Planten bakken
• Overig klein onderhoud

•
•

•

•

Bloembollen

•

Joep
•
In overleg/samenspraak
met Henny
Extra hulp voor
onderhoud schoolplein
wordt gezocht (via
nieuwsbrief en via-via)
Saskia koopt
•
bloembollen. Graag 1 zak
per bloembak op het
plein.

Voor/rond herfstvakantie: in •
ieder geval schoonspuiten
schoolplein
•

Half oktober op school
aanleveren (Marjan)

•

OV is verplicht ouders te informeren over
hetgeen besproken en besloten is in de
vergaderingen. Notulen horen op de website.
Idem stukken van de ALV (liefst van afgelopen
jaar en indien mogelijk ook van schooljaar
2016-2017)

Marjan heeft in MFR een lijst opgehangen
waarop per thema 2 groepen hebben
ingetekend om de versiering te maken.
Goed en tijdig afstemmen wat je wil doen om
eenheid in versiering te waarborgen voordat
enthousiaste leerkrachten al aan de gang zijn!
Uitvoering van de plannen van Thomas en Sjuul
ter verbetering van het schoolplein zullen wat
langer duren.
OV wordt door Thomas op de hoogte
gehouden.

Marjan coördineert het planten van de bollen
(uiterlijk in november)

Financiële informatie: MT vraagt
bij leerkrachten om begrotingen
voor schoolreisjes einde jaar

MT

September/oktober 2018

•

Marjan verzoekt leerkrachten begrotingen aan
te leveren.

Implementatie Schoolkassa

Sandrine

Voor 1 oktober

•

Esmeralda is bij bijeenkomst over Schoolkassa
geweest. Handleiding voor implementatie
wordt toegestuurd. Voor hulp kan je beroep
doen op Roel (van TSO). Contact via
Henny/Marjan

•

Saskia en Sandrine

Zo spoedig mogelijk

•

Esmeralda heeft met MT ons idee van een
chocoladeletter in de schoen en een cadeau
(ca. € 30) per groep besproken.
Mogelijk zijn voor kleuters al cadeau’s
gekocht/besteld. Marjan checkt dit.
Sandrine graag aangeven wat het budget voor
Sinterklaas voor cadeau’s is (aan Marjan). Het
gaat om 19 groepen.
Bij Sintinkopen: denk aan damast voor
kerstdiner (afstemming leerkrachten)

•

Afstemming
Sinterklaas/schoenkado’s
Vaststellen beschikbaar
budget

•
•
•

Kinderboekenweek
Thema is: “Vriendschap: Kom
erbij!”
• Versiering school (proberen
ook HG22 mee te nemen)
• Flyeren voor boekverkoop
• Bemensen stand verkoop
boeken

3 tm 14 oktober 2018

•
•

Femke en Kyra in
samenspraak met Nel

Femke maakt poster & flyer en hangt
versiering op
Flyeren:
 maandag 1 oktober: Kyra en Femke vóór,
Dorith achter
 dinsdag 2 oktober: Esmeralda en Saskia &
Nel achter/kleutergebouw

•

Femke vraagt bij Nel naar noodzaak hulp bij
verkoop boeken

•
•

Navraag bij Nel wat er wordt gedaan met de
opbrengst van de boekverkoop
Sandrine: Nel laten weten wat budget is
activiteiten voor attenties (ook voor
kinderboekenweek en voorleesdagen januari)

Opmerking: voor de verkoop van boeken kunnen
geen Burghers of pinautomaat OV worden ingezet.
De verkoop van de boeken is een
schoolaangelegenheid.
Klassenouder Avond

•
•

Communicatie met klassenouders

•

Esmeralda en Saskia
Boodschappen door
Saskia
Marjan

Maandag 8 oktober om 20.30
uur in de MFR

•

Esmeralda past “Handleiding klassenouders”
aan en stuurt deze voor ter
aanvulling/correctie

•

Zo lang Ingmar door ziekte afwezig is loopt de
communicatie per mail met de klassenouders
via Marjan. Zij kan alle klassenouders
eenvoudig mailen vanuit Parnassys.
Marjan zet datum in schoolkalender en
nieuwsbrief

•
ALV

•
•

Sandrine, Saskia en
Esmeralda
Boodschappen door
Saskia en Esmeralda

Donderdag 1 november 20 uur
in de MFR

•

•
•
•

ALV wordt net als voorgaand jaar
georganiseerd samen met Leonardo (en indien
mogelijk met MR)
Sandrine zorgt voor de financiële
verslaglegging
Esmeralda maakt presentatie van activiteiten
gedaan in schooljaar 2017-2018 (wordt ter
aanvulling doorgestuurd)
Saskia maakt verslag van ALV

•

•

Saskia tijdig maken agenda (2 weken vooraf)
voor ALV en deze door Marjan op de website
laten plaatsen.
Marjan zet datum in schoolkalender en
nieuwsbrief

September/oktober 2018

•
•

Femke koopt sowieso extra herfsttakken
Voor spullen worden weggegooid, graag wel
afstemming met Marjan als het niet-OV spullen
betreft.

Bedenken van herfstversiering die Femke & Kyra & Saskia
in groepen gemaakt kan worden.

Begin oktober 2018

•

Tijdig afstemmen met Marjan (zie ook eerder)

Versiering school thema “Herfst”

Na kinderboekenweek
•

Verzoek in nieuwsbrief voor reparatie Open
haard (eerst uitzoeken of die van een
leerkracht is)
Stoffen pietjes moeten van zwarte piet naar
kleurpiet worden omgetoverd. Wie o wie? Ook
verzoek via nieuwsbrief
Femke deze acties graag afstemmen met
Marjan
Esmeralda heeft bij Marjan aangegeven dat
nieuwe leden/ouders voor Sintcommissie
worden gezocht (nieuwsbrief)

Uitzoeken schoolversiering op
zolder

Femke & Kyra & Saskia

Femke & Kyra

Versiering “Sint”
Sintcommissie leerkrachten
(zaterdag 17 november 2018
en Saskia (laatste keer) en
intocht NL/Zaandam en zondag 18 ……..
november hier)

Vrijdag 16 november 2018

•
•
•

Sinterklaas op school

Sintcommissie leerkrachten
en Saskia (laatste keer) en
……..

Woensdag 5 december 2018

Sintversiering verwijderen

Versier commissie &
Esmeralda

Woensdag 5 december 2018

Bedenken van kerstversiering

Femke & Kyra &

Na de Sint

Versiering “Kerst”

Kerstcommissie leerkrachten
en ……..

In week van 5 december 2018

Kerstborrel ouders

Esmeralda en …..

Woensdag 19 december 2018

Kerstversiering weg

Kerstcommissie leerkrachten
en ……..

Direct na kerstdiner en/of
volgende dag

Bedenken van winterversiering die Femke
in groepen gemaakt kan worden

Eerste schoolweek 2019

Versiering “Winter”

Eerste schoolweek 2019

•

Versiering in afstemming met Marjan

•
•
•
•
•
•

Opbouw tenten
Bestellen drinken en versnapering
Bemensing bar
Afstemming tijdstip met MT: Esmeralda
Informeren buurt: Esmeralda
Afstemming met “Ouderband Groep 9”:
Esmeralda

•

Afstemmen met Marjan

Nationale voorleesdagen

Femke en Kyra in
samenspraak met Nel

23 januari tm 2 februari 2019

•

Sandrine tijdig met Nel activiteiten per groep
en betaling (wel/niet vouchers) afstemmen

Onderhoud schoolplein
• Schoonspuiten schoolplein
• Bloembakken (aan)vullen
• Overig klein onderhoud

Joep en ….

Maart/april 2019

•

In samenspraak met Henny

Paasversiering (idem andere
thema’s: groepen mee laten
knutselen)

Paascommissie leerkrachten
en ……

21 en 22 april 2019
(Paasontbijt donderdag 18 april
2019)

•

Tijdig afstemmen met Marjan

Begeleiding (financieel) musical
groep 8

Sandrine

Mei 2019
(Musical is 8 en 9 juli 2019)

•

Voor de laatste keer Jeroen Schlatmann
vragen?

Bedenken van
voorjaar/zomerversiering die in
groepen gemaakt kan worden

April/mei 2019

•

Afstemmen met Marjan

Versiering school thema
“Voorjaar/Zomer”

Begin mei (na meivakantie)

•
•
•

Inkopen Koek & Zopie: Joep
Bepalen waar wij staan: Joep
Beslissen wat te doen met 10 km. Als wij daar
niet staan, dit communiceren naar de 10-km
lopers!
Bemensing Koek & Zopie: zoveel mogelijk allen

Schoolfeest “Neverland”

Schoolfeestcommissie
leerkrachten, Esmeralda en
Saskia

Vrijdag 21 juni 2019

Koek & Zopie Avond4daagse

Joep

24 tm 27 juni 2019

•
Verwijderen versiering “Zomer”

Laatste schoolweek, eind juli

•

In overleg met Marjan wat wel/niet weg moet
i.v.m. vakantie

