
OUDERCOMMISSIE  Het Kinderpaleis Sommelsdijk.      Vergadering 13 november 2013 

Aanwezig: Sonja, Sharony, Sander, Linda en Ria. 

Het 1e deel van de vergadering was een gezamenlijk: Oude Tonge + Sommelsdijk+Bruinisse. Zie aparte 

notulen. Dit 2e deel was gezamenlijk/gedeelde vergadering met OC Oude Tonge. 

Notulen locatie Sommelsdijk: 

1. Notulen vorige vergadering 11-9-2013 

Geen opmerkingen. Discussie over ouderavond. Blijft erg lastig om ouders enthousiast te krijgen. 

Andere aanpak? Misschien geeft het tevredenheidsonderzoek waar Ria mee bezig is nieuwe ideeën.  

2. Nieuwe OC leden.  

Sharony Kransse en Sonja Smit hebben zich aangesloten bij de OC. De taakverdeling is als volgt 

afgesproken: Linda voorzitter, Sander penningmeester en Sharony secretaris. Voorzitter heeft overleg 

met andere voorzitters ivm agendapunten. Secretaris zal de notulen verzorgen.  

3. Hondenpoep.  

Sander gaat navragen of er inderdaad een bord mag worden neergezet. Er is nog steeds overlast van 

hondenpoep in het grasveld en op de stoep bij de ingang van het Kinderpaleis. Zou mooi zijn als het 

bord er binnenkort mag/kan staan.  

4. Ontruimingsoefening.  

Helaas was de datum uitgelekt en waren de leidsters op de hoogte van de oefening. Oefening verliep 

daardoor ook goed. In voorjaar 2014 zal weer een nieuwe datum geprikt worden.  

5. Evaluatie Winterfeest 

Was een succes! Ook de kinderen vonden het erg leuk. Goed bezocht, maar iets minder druk dan vorig 

jaar. Weer te veel eten, volgend jaar beter inschatten en ouders een aantal meegeven.  

6. Komende activiteiten:  

 Sinterklaasfeest op 5 december. De Sint zal alle groepen bezoeken. Het wordt een leuke middag, o.a. 

met pietengym voor de BSO in de gymzaal. Er zullen foto’s worden gemaakt en rondgestuurd naar de 

ouders. 

7. Rondvraag.  

- Gesproken over het vieren van verjaardagen van de leidsters (idee Oude Tonge). Besloten dat dit te 

veel wordt en dat we het bij de dag van de leidsters houden om het team in het zonnetje te zetten.  

- Idee om een soort van “smoelenboek” te maken van alle leidsters. Ouders weten dan wat beter wie 

wie is.   

- Er zal een nieuwe voorstelbrief van de leden van de OC komen. Alle 4 zullen een (ver)nieuw(d) stukje 

schrijven met foto erbij. Sharony zal er een geheel van maken en via Ria verspreiden/op de website 

plaatsen. 

8. Sluiting.  

De vergadering wordt gesloten. 

Volgende vergaderingen: Maandag 10 februari, 20.00 uur in Bruinisse 

Maandag 19 mei, 20.00 uur in Oude Tonge 

Data voor 2e helft 2014 zullen we tzt afspreken.  


