Notulen 29 mei 2018
Aanwezig: Bram, Yorike, Jaëla, Brent, Nina, Kaily en Juf Jeannette
Afwezig: Thomas
Voorzitter: Bram
Notulist: Brent
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Iemand die komt vertellen over het zendingsdoel KWF gaat niet door.
Kaily gaat nog vragen of de bel nog wat zachter mag
Kinderpleinwacht: gelukkig zijn er genoeg kinderen die wel kinderpleinwacht willen zijn. We
maken voor de zomervakantie een plan en dan gaan we er na de vakantie mee van start.
Na de zomervakantie krijgt iedereen van school een eigen koptelefoon met je naam erop. Je
bent er zelf verantwoordelijk voor. Is de koptelefoon kapot, dan zorg je zelf voor een
nieuwe. Dit wordt ook in de nieuwsbrief gemeld.
De vorige vergadering hebben wij te horen gekregen dat wij honderd euro krijgen, maar we
hebben daar nog geen ideeën voor.
Kaily vraagt meester Albert naar de bel en ook gelijk over het schoonmaken door kinderen
van de kuil, want als het daar heeft geregend, is het daar heel glad .
We hebben ook nog besloten wat we met de oude shirts gaan doen: we gaan ze verkopen .
Alleen shirt € 5,Shirt + broekje € 6,50
Shirt + broekje + sokken € 7,50
( Het geld wat we hier voor ophalen verdienen we terug voor de nieuwe shirts)
We hebben het er ook met elkaar over gehad om na de vakantie misschien statafels te gaan
gebruiken. Juf Jeannette neemt dit mee naar de werkgroep meubilair.
Bij groep 5/6 stinkt het soms na het poepen in de WC’s. Daarom willen wij daar een
spuitbus neerzetten waar de kinderen een tijd mee moeten doen. Juf Jeannette koopt dit.
Ook hebben we besloten dat er twee nieuwe kinderen in het panel komen, omdat Bram en
Yorieke weggaan en omdat wij er allemaal in willen blijven.
We waren ook nog op het idee gekomen om een spetterfeest te organiseren dat houd in dat
we waterspelletjes gaan doen..

De volgende vergadering is op 10 juli.

