
Agenda OR vergadering 3 oktober 2017: 

 

Wie gaat de aankomende activiteiten verzorgen vanuit de OR. 

Sint 2017 verantwoordelijken: Quirijn en Pien en Pauline 

Kerst 2017 verantwoordelijken: Camilla en Mirella en Rachel Franke (nieuw Lid OR) 

 

20 November december wordt de algemene (duurzame) december versiering van de school 

geplaatst mbv ouders. De periode van 20 november t/m 5 december staat in het teken van de 

Sinterklaasviering. 

5 december worden de Sint specifieke versieringen verwijderd mbv ouders. 

11 december wordt de kerst specifieke versiering aangebracht, mbv ouders. 

 

Voor het versieren en opruimen heeft de OR op deze avonden en dagen nodig: sleutels van alledrie 

de schoolgebouwen plus de alarmcodes 

Versieren is vanaf 8u s’avonds en loopt door tot alle versiering is opgehangen en afgemaakt. 

 

Het kinder kerstdiner is op woensdag 20 december 2017. 

Aansluitend ruimen we de kerstversiering op op 20 december na het kerstdiner. De volgende dag, 21 

december, wordt er evt met behulp van BB’ers nog een laatste inzet gedaan om alle december 

versieringen netjes op te bergen. 

 

De feestcommissie wordt verzocht de borrel rond het kerst diner te verzorgen. 

 

 

De financien: terugkijkend zijn de balans en corresponderende uitgaven akkoord. 

 

Grace gaat met Jacq zitten om de adres/bank gegevens van de bestaande leden/ouders over te 

zetten naar het nieuwe systeem. Doel is om de inning per begin november soepel te laten lopen. 

Armand gaat met Jacq de website updaten ivm met de nieuwe geldelijke inning. 

 

3 november gaan de nieuwsbrief met de aankondiging van de Ouder Bijdrage Inning eruit, en de 

bijbehorende posters hangen we (olv Quirijn) di 31 oktober op bij alle klassen. 

 

 

Aanpassen van de OR text op de website van de 14e montessori school is OLV Pauline en Mirella. 

 

 

Aankomende OR vergaderdata: 

31/10/2017 

21/11/2017 

12/12/2017 

 

16/01/2018 onze OR nieuwjaarsborrel 

 

13/02/2018 samen met MR 

17/04/2018 

15/05/2018 

26/06/2018 onze laatste vergadering in dit schooljaar 


