
Oudercommissie vergadering woensdag 7 oktober 2015  
 
Aanwezig: Danile, Sonja, Sharony, Linda. 
Locatie Middelharnis 19.00-20.00 
 

1. Notulen vorige vergadering. 
- Geen opmerkingen. Nieuwsbrief heeft een nieuwe layout gekregen. Werkt 

veel prettiger om in te vullen. Geen problemen meer met wegvallen tekst. 
2. Input nieuwskrant 

- Sharony stuurt nieuw schema rond. Leden van OC zullen roulerend input 
geven aan Ria. 

3. Dag van de leidster. 
- Derde donderdag van september. 
- OC is deze dag dit jaar totaal vergeten. Zal worden verschoven naar later 

moment. 
- Ideeën welkom. 

4. Winterfeest 
- Vrijdag 29 januari 2016 
- Commissie (aantal pm’ers en Daniel/Sonja uit OC) heeft leuk thema 

bedacht met bijpassende spelletjes voor de kinderen. Ideeën worden 
verder uitgewerkt om er weer een geweldig winterfeest van te maken. 

5. BSO op scholen. 
- Kibeo is sinds begin dit schooljaar een voorschoolse en naschoolse opvang 

gestart in een aantal basisscholen. Tot nu toe heeft dit geen negatieve 
gevolgen voor het Kinderpaleis. Integendeel, de groepen blijven groeien. 
Sommige groepen zitten vol op bepaalde dagen. Ria is mogelijkheden aan 
het bekijken hoe met de drukkere dagen om te gaan (bv oudste BSO 
kinderen apart). Er is nog geen wachtlijst, maar zal misschien 
noodgedwongen weer moeten komen? 

6. Rondvraag 
- Kleertjes voor Puk zal Sharony gaan maken 
- Ouderavond woensdag 28 oktober. Ria geeft uitleg over de invulling van 

de avond. Apart programma voor de hedo en de BSO. Ouders moeten 
kiezen, maar kunnen eventueel ook een van de twee onderdelen 
meemaken op de ouderavond in Oude Tonge op donderdag 29 oktober. 

- Sonja geeft aan de OC te gaan verlaten. Sonja, bedankt voor je inzet de 
afgelopen paar jaar!! 
Een ouder heeft al interesse getoond, Ria zal contact met hem opnemen. 

 
Na afloop van de vergadering van locatie Middelharnis is verder vergaderd met alle drie 
locaties  gezamenlijk (zie aparte notulen). 
 
Data vergaderingen OC 2016: 

- woensdag 3 februari in Bruinisse 
- woensdag 25 mei in Oude Tonge 
- woensdag 5 oktober in Middelharnis 


