Oudervereniging Speciaal Basis Onderwijs De Brigantijn Someren

Notulen vergadering oudervereniging SBO de Brigantijn Someren
Datum
Locatie
Aanwezig

: maandag 18 april 2016
: Deurne
: Natasja, Janne, Angelique, Rianne, Marianne, Hannie, Leonie en Arie (Directeur)

1. Opening vergadering. Janne heet iedereen welkom
2. Notulen vorige vergadering. De verschillen in uitgaven voor de verschillende activiteiten vallen
mee. Het gaat voornamelijk over de drank bij schoolverlaters avond. Maar dat is verklaarbaar
omdat het vaak gepaard gaat (bij Someren) met het afscheid van een leerkracht
3. Ouderbijdrage In Deurne is het dit jaar heel erg mee gevallen met het betalen van de ouder
bijdrage. Vrij veel ouders hebben betaald. In Someren is het ongeveer hetzelfde gebleven. Beide
penningmeesters zijn zeer actief in het benaderen van ouders om deze bijdrage te voldoen.
4.
Activiteiten
Sinterklaas
Deurne heeft het samen met de Piramide gevierd. Ook de kosten zijn gedeeld. Ze hebben
gezamenlijk een Sinterklaas laten komen.
Someren is de activiteit ongeveer het zelfde als andere jaren verlopen. De Sint vanuit “Groot
Someren is geweest. Het begrote bedrag was voldoende; 2 euro per kind. Dit is op beide locaties
hetzelfde.
Kerst
Deurne – Heeft een kerstontbijt en kerstverhaal in de gymzaal gehad.
Someren- Kerstmusical door de onderbouw en de kinderen kregen krentenbrood met
Chocomel
Voorleesontbijt
Deurne- De kinderen hadden zelf een ontbijt vanuit thuis mee genomen op school kregen ze
peperkoek en ranja. In januari kun je de school opgeven voor het schoolontbijt
Someren- heeft er niet aan mee gedaan, maar overweegt dit voor volgend jaar wel te doen.
Carnaval
Deurne zakje chips en ranja
Someren negerzoen, snoepje en ranja
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Pasen
Deurne Paasbroodje gebakken door het Huub van Doorne college in Deurne. Verder peperkoek,
ranja en stokken met paashaasje en een eitje
Someren is naar verzorgingshuis Sonnehove geweest. Daar hebben ze liedjes gezongen en een
knutselwerk afgegeven. Na afloop hebben ze nog ranja en een broodje knakworst gehad.
Konings spelen
Op beide locaties hetzelfde. Koningsontbijt en vervolgens sport- en speldag.
Brigantijn dag
Op beide locaties hetzelfde maar mogelijk wel andere workshops. Vragen we een bedrag aan de
ouders voor de brigantijn dag? Het is niet aan de OR omdat te beslissen, omdat het vanuit school
georganiseerd wordt.
Inzameling geld
In Deurne worden momenteel geen acties gehouden. In het verleden is wel gevraagd voor
statiegeld flessen te verzamelen maar daar is ze geen toestemming voor gegeven. Ze gaan nu
kijken wat de mogelijkheden zijn voor geld inzameling.
In Someren zijn ze vorig jaar begonnen met Bag to School. Dit is een kleding inzameling actie en
levert een mooi bedrag op.
Afgesproken wordt dat er tussen beide voorzitters OR contact is, op welke wijze het bedrag (aan
de eigen school) besteed wordt. Dit om te bewerkstelligen dat de uitstraling van beide scholen
naar buiten toe, hetzelfde blijft (bijv. in geval van aanschaf nieuwe school shirts)
Rondvraag
Rianne Ondanks we 1 school zijn is de site heel verschillend bij de OR.
Arie Is blij dat we nu met de beide OR’s samen zitten
Marianne is voor de laatste keer aanwezig met een vergadering samen met beide locaties. Haar
zoon is nu schoolverlater
Hannie Blijft er een gezamenlijke OR vergadering 1x per jaar. Ja, volgende keer is het in Someren.
Indien gewenst/noodzakelijk zal er tussen beide voorzitters eerder contact zijn.
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