
Notulen oudercommissie vergadering Locatie Sommelsdijk 

Datum:  10 februari 2014 

Aanwezig: Linda, Sonja, Sander, Ria & Sharony 

Locatie:  Bruinisse 

De eerste deel van de vergadering was gezamenlijk met de andere locaties, zie hiervoor de andere 

notulen. Het tweede deel van de vergadering vond plaats met locatie Sommelsdijk: 

1. Notulen vorige vergadering (13-11-2013) 

Er waren geen opmerkingen. 

2. Openstaande actie punten 

- Hondenpoep bord: 

i.v.m de verhuizing is dit niet meer van toepassing. De borden had Sander wel klaar, maar de 

palen waren nog een probleem.  

- Voorstelbrief oudercommissie 

De  brief was klaar, maar de stukjes waren erg verschillend van elkaar. Daarom gaan Sonja en 

Sander het stukje nog aanpassen, waarna Sharony de brief zal afronden. Ria wil graag een 

digitaal exemplaar zodat ze bij de intake de brief ook aan de ouders kan geven.  

 

3. GGD rapport 

Door iedereen gelezen: geen bijzonderheden. Er is actie ondernomen op de punten die de GGD 

had, zo gaan de pedagogisch medewerkers nu niet meer samen met pauze.  

4. Activiteiten 2014 

Ria heeft een overzicht gemaakt van de activiteiten van 2014. Dit jaar geen winterfeest, maar 

een zomerfeest en een kerstdiner. Dit kerstdiner wordt op andere locaties ook gedaan en is altijd 

een succes. We gaan ouders vragen om een gerecht mee te nemen en het wordt een buffet.  

Het is misschien een idee om het zomerfeest i.c.m. een opening te doen aangezien de verhuizing 

dan waarschijnlijk al heeft plaatsgevonden.  

 

Bij een aantal activiteiten wordt de hulp van de oudercommissie gevraagd: 

- Sonja & Sharony gaan helpen met het winterfeest 

- Sander & Linda gaan helpen met het kerstdiner 

Als er verder hulp nodig is dan horen wij dit van de leidsters.  

5. Input nieuwskrant 

Ria mist de input van de oudercommissie voor de nieuwskrant. Voorheen stuurde de 

oudercommissie iedere maand een stukje voor in de nieuwskrant. Sharony zal een schema 

maken zodat dit weer zal gebeuren. Het gaat om een leuk knutselstukje of een activiteit in de 

buurt of wat dan ook.  



Het stukje dient iedere 1e week van de maand aangeleverd te worden, zodat de nieuwskrant de 

2e week van de maand opgestuurd kan worden naar de ouders. In augustus is er geen 

nieuwskrant, dus dan is dit niet nodig.  

6. Rondvraag 

De aankomende verhuizing werd besproken.  

- Het oude pand van de Rabobank zal geheel worden aangepast. Er zal een eigen ingang aan de 

zijkant komen. Ook zal er een gedeeltelijk overdekte speelplaats komen.  

Het wordt geheel aangepast aan de eisen voor de kinderopvang.  

- Ria had meer reacties verwacht van ouders. De leidsters zijn bijvoorbeeld helemaal niet 

aangesproken door ouders en zij heeft zelf maar twee reacties gehad. In de mail is echter ook 

niet echt gevraagd naar reacties, waardoor deze waarschijnlijk zijn uitgebleven.  

- Alle hulp is welkom tijdens de verhuizing. De exacte datum van de verhuizing is nog niet 

bekend: dit hangt af van wanneer het contract met het oude pand afloopt en wanneer het 

nieuwe pand klaar is. 

- Ideeën voor een opening met de kinderen zijn welkom, hier zullen we nog over nadenken.  

Verder waren er geen punten voor de rondvraag.  

7. Sluiting 

De vergadering werd gesloten. 

Volgende data:  

Maandag 12 mei om 20.00 uur in Oude Tonge 

Maandag 22 september om 20.00 uur in Middelharnis 

Woensdag 19 november om 20.00 uur in Bruinisse 

  


