Verslag vergadering Ouderraad basisschool De Zilverberg
Datum: donderdag 17 maart 2022
Ellis (voorzitter) – Menno (penningmeester) – Hanneke (secretaris) – Marion – Marlieke – Femke
– Pleun – Marc - Lisette. Vanuit de Zilverberg zijn aangesloten: Juf Susanne - Juf Sharon
Voor deze vergadering wordt er teruggeblikt op de afgelopen activiteiten van de ouderraad en alvast
vooruit gekeken naar de aankomend activiteiten.
Terugblik carnaval
De Zilverberg heeft op de vrijdag voor carnaval nog een mooi carnavalsfeest georganiseerd voor de
kinderen. Er is vanuit school een keuze gemaakt om in bubbels carnaval te vieren met het oog op
eventuele besmettingen. De Zilverberg geeft hierover aan dat vervanging voor leerkrachten bijna
niet meer te organiseren is wat maakt dat ze deze keuze hebben gemaakt. Dit was voor de kinderen
van Luilekkerland teleurstellend. De Zilverberg geeft aan dat ze dit volkomen begrijpelijk vindt maar
hierin echt hebben moeten kijken naar het schoolbelang.
Koningsspelen
De Koningsspelen staan weer op de planning! Op de vrijdag voor de meivakantie (22 april) wordt er
weer een mooi programma voor de kinderen samengesteld. Informatie hierover volgt binnenkort via
parro.
Verkeersexamen
Op 11 mei staat het verkeersexamen van groep 7 gepland. De verkeerscommissie vanuit de
ouderraad is hier achter de schermen al mee bezig. Medio april ontvangen ouders en leerlingen
informatie over het oefenen. De route wordt voor de meivakantie in het dorp uitgezet zodat er
geoefend kan worden.
Schoolreisje
Het schoolreisje staat gepland op maandag 16 mei. De locaties voor de onderbouw, middenbouw en
bovenbouw zijn geregeld. We zijn blij dat het weer door kan gaan! Meer informatie volgt binnenkort
via parro.
Stijgende kosten schoolfruit
We zien dat de kosten voor het schoolfruit sterk stijgen. Dit betekent dat het fruitgeld verhoogd
moet worden of dat we kijken naar een alternatief. We willen eerst bekijken of er zonder verhoging
een oplossing gevonden kan worden. Er zijn ideeën en hebben hiervoor uw hulp nodig. Via parro
volgt informatie.
Hulpouders: save the date!
22 april: koningspelen
11 mei: verkeersexamen (ouders met kinderen in groep 7)
16 mei: schoolreisje
Omdat we weten dat het schoolreisje bij veel ouders populair is om mee te gaan, is besloten om
vooraf een bericht op parro te plaatsen wanneer de inschrijving start. Zo krijgt iedereen de kans om
zich op te geven.
Contact ouderraad
Voor vragen/opmerkingen of als u meer wilt weten over de activiteiten van de ouderraad: spreek
een van bovenstaande ouders aan of mail naar ORZilverberg@gmail.com

