Notulen OAC vergadering 15-01-2019
Aanwezig: Nathalie, Miquel, Ingrid, Sita, PeterPaul, Pauline, Paulien
Afwezig: Asha, Marije
Welkom:
Nathalie heet iedereen welkom en start de vergadering
Binnengekomen post:
Geen
Mededelingen:
Geen
Evaluatie laatste activiteiten:
Sint:
Ging goed, voldoende mensen met versieren. Veel pieten dit jaar! Was een geslaagd feest
Kerst:
Wederom te weinig mensen met versieren, door zeer goede (en veel) voorbereiding toch vrij
snel klaar.
Opruimen, 3 aanmeldingen, na vraag van Danny bij het kerstdiner, toch veel hulp op de ochtend
zelf.
Alles zeer netjes opgeruimd, heel handig voor volgend jaar.
Financieel binnen budget gebleven
Er zijn 3 bakken van Ikea kwijt, wsl in gebruik genomen door kerst, er worden nieuwe bakken
gehaald
Toekomstige activiteiten:
Disco:
Loopt goed, zoek nog een specifieke partytent, deze is moeilijk te vinden en erg duur. Wel een
goed idee om er 1 aan te schaffen.Dit jaar lenen we er nog 1.
De Russische school is er op de zaterdagochtend dat de disco normaal wordt klaargezet.
Besproken om dit nu om 19 u voor de disco te doen ipv s morgens. Heeft niemand last van
elkaar.
A4D:
Nog niet gestart, wel een vraag of de A4D van maandag tot donderdag kan. Pauline kijkt hierna.
Er wordt gekeken naar andere routes
Vergunningen worden binnenkort aangevraagd.
Voorjaarsontbijt:

Gaat binnenkort van start.
Gevraagd wordt extra alert te zijn op allergieën, ivm een zeer allergisch kind!!!
Rondvraag:
Mogen er nog foto’s worden gemaakt?
Nee, de foto’s worden door de docenten gemaakt en die plaatsen ze op klasbord. Zij kunnen
kijken of er geen kinderen op staan die er niet op mogen. Zo kunnen ouders ook een beetje zien
wat er op de disco is gebeurt.
TO DO list:

Taak

Wie

Wanneer

Notulen

Notulist van de dag

Binnen 2 weken na
vergadering

Kan A4D verplaatst naar
ma-do?

Pauline

Voor volgende vergadering

Bakken Ikea kopen

?

?

