
Notulen Oudercommissie bijeenkomst 16-3-2017 

1. Agenda 
De agenda is zo in orde 

2. Mededelingen 

a. Nelleke verteld dat de kennismakingsbijeenkomst heel positief was. Fijn dat er zoveel 
bereidwillige ouders zijn om te helpen. Het is wel altijd even wachten wie er werkelijk in 
de praktijk komen helpen. 

b. Joris geeft aan te willen stoppen met de oudercommissie om wat meer tijd voor zijn 
gezin te hebben. Concreet betekend dit dat hij stopt met het bijwonen van de 
vergaderingen. Notulen op de website plaatsen en andere klussen op de achtergrond 
wil hij wel blijven uitvoeren. 

c. Nelleke meldt dat het plafond volgend weekend in de grote ruimte en in de 
verschoningsruimte wordt geplaatst. Nog even niet in de slaapruimte. De 
plafondlampen blijven nog even bespaard.  

d. De brug is op schilderen na af. 
 

3. Vorige notulen 
Marie-Jose zal de terugkoppeling van Boink nog doormailen naar alle leden van de OC. 
 
4. Google docs agenda 
Joris komt met het idee om de digitale agenda via gmail/google te gebruiken. Zodat alle vergaderingen 
hier in kunnen worden gezet, welke weer automatisch op de website worden geplaatst. Zo kunnen alle 
ouders dit snel inzien. De andere leden van de OC vinden dit niet nodig. We laten het even voor wat het 
is. De notulen worden gewoon op de website geplaatst en hierin staat altijd de datum van de nieuwe 
vergadering. 
 
5. Puntjes Nelleke 

● De nieuwe parkeerplaats kan worden gebruikt. 
● In het voorjaar komt er een hek om de beesten weide, langs de sloot. De speelplek wordt groter. 

De dierenweide wordt wel apart afgesloten, hier kunnen de kinderen niet zelfstandig heen. 
● De voortuin wordt helemaal niet gebruikt door kinderen.  
● De trampoline is nu volledig buiten gebruik, vanwege het net dat stuk is en het zeil voor over de 

veren. Tip van Marie-José om kids te betrekken bij het kopen van bv. een nieuwe trampoline.. 
● De tuin-klusdag wordt ingepland op 8 april. Alle hulp is welkom. Vanaf 10.00 - 16.00 uur. Kom 

wanneer je wil. Neem je eigen versnaperingen mee. Koffie/thee zal er zijn. Eigen 
tuingereedschap (ook kruiwagen, kettingzaag, etc.) mag je meenemen. Joris neemt een 
kantenmaaier mee. Nelleke maakt een lijstje met klussen. Wij kunnen meedenken. 

● Roos (ouder) gaat met de flyer aan de slag om nieuwe klanten te werven. 
● Nelleke gaat zelf met de website aan de gang met de punten van Joris. 
● Het glaswerk van de wc komt later. Hier moet veiligheidsglas in en dit is erg prijzig. 
● Denise komt op woensdag en donderdag waarschijnlijk vast bij de groep. 
● Schoonmaakster komt om de week, de andere week vegen en dweilen ze zelf op de opvang. Er 

is al een lijst met taken wanneer wat schoon moet. Joris geeft aan met kleuren te werken. 
Schoonmaakster spreekt alleen Engels. Dit is wel een beetje lastig. Nelleke gaat ermee aan de 
gang. 

● GGD (1x pj) en brandweer (1x pj) controles zijn goed. 
● Maaltijden worden vanaf heden besteld via Lekker en Vers. Er is gekozen voor ‘voornamelijk’ 

biologisch ipv ‘uitsluitend’ biologisch. Als ouders het hier niet mee eens zijn, dan hoort Nelleke 
dit graag. 

● Ideeënbus is gereed! Nelleke gaat deze nog versieren. De sleutel komt in de lade van het kleine 
keukentje. We hebben afgesproken dat we als ouders van de OC allemaal af en toe hier even in 
kijken. En dat even op de app melden. 

 
6. Uitkomst kennismakingsbijeenkomst 
Joris mailt zijn notulen door. Pien gaat dit in de nieuwsbrief verwerken. 



 
7. Nieuwsbrief 

● Woensdag 19 april wordt een Paaslunch georganiseerd. Dit mag in de nieuwsbrief. Dit is een 
lunch voor kinderen en ouders. Iedereen is welkom. Aanmelden mag, niet verplicht. Zelf 
dingetjes meenemen mag. Niet teveel.  

● Maaltijden worden besteld voor iedere dag, wordt via Lekker en Vers. Wordt in de nieuwsbrief 
geplaatst. 

● Verjaardagen leidsters mogen ook in de nieuwsbrief, Nelleke heeft ze doorgegeven aan Pien. 
● Ideeënbus is gereed, mag er in. Ook gebruik hiervan toelichten in de nieuwsbrief. 

 
8. Volgende vergadering 
Deze is op 3 mei. 
 
9. Rondvraag 
X 
 
Concrete actiepunten 

● Joris mailt de notulen van de kennismakingsavond naar Pien. 
● Joris plaatst deze notulen op de website. 
● Pien maakt hier een samenvatting van voor in de nieuwsbrief. 
● Pien maakt op korte termijn de nieuwe nieuwsbrief. 
● Nelleke heeft uitleg gekregen van Joris hoe een groepsapp aan te maken en gaat hiermee aan 

de gang. 
● Nelleke maakt een lijst met klussen voor de tuin-klusdag. 
● Nelleke maakt een lijst met klussen die ze nog gedaan wil hebben in de binnenruimte. 
● Nelleke gaat aan de gang met de aanpassingen voor op de website. 
● Nelleke maakt de ideeënbus mooi samen met de kinderen. 
● Nelleke gaat met de schoonmaakster aan de slag om een vaste takenlijst op te stellen. Welke 

klussen moeten er wekelijks en welke minder vaak, etc. 
● Marie-Jose mailt het antwoord van Boink nog even door naar iedereen van de OC. 
● Lisa gaat zich voorbereiden op de bevalling ;-) 

 


