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1. Notulen vorige vergadering 
De notulen worden doorgelopen en ongewijzigd vastgesteld.  
 
Kort wordt nog even ingegaan op de vraag of bij de deur van de opvang een 
telefoonnummer moet komen te hangen om de oudercommissie te kunnen bereiken 
of dat het emailadres dat er is volstaat. Besloten is dat het emailadres voorlopig 
voldoende is. Voorgesteld wordt om dit iedere keer te vermelden. 
 
2. Nieuwskrant 
Besproken wordt dat de stukjes voor de Nieuwskrant. Elke maand aan het begin van 
de maand moeten de stukjes worden aangeleverd. Afgesproken is dat onderling een 
verdeling wordt gemaakt voor de stukjes voor de Nieuwskrant. Oktober is in ieder 
geval niet meer haalbaar en zal worden overgeslagen.  
 
3. GGD Inspectierapport 
Besproken wordt het GGD rapport dat ontvangen is op de mail. Op zowel de BSO als 
op de dagopvang is inspectie gedaan. Stukken zijn allemaal rondgestuurd.  
 
Inspectie van de Emmastraat bracht met betrekking tot de 
"activiteitenruimte"/"voorschoolse opvang ruimte" wat ongemakkelijkheden met 
zich mee. De ruimte stond namelijk aangemeld als "activiteitenruimte", wat een 
incidenteel gebruik insinueert. Indien de ruimte als vast gebruikt wordt, kan dat 
leiden tot "illegale Opvang".  
Monique informeert dat dit probleem direct is opgepakt en opgelost. Ruimte is nu 
weer aangemeld en voorinspectie was goed. Rapport is goed. Na 3 maanden komt er 
nog een na-inspectie. Met het oog hierop worden geen problemen verwacht.  
 
Inmiddels staan er op die locatie ook mensen ingeschreven en zouden de problemen 
opgelost moeten zijn.  
 
Het is helaas allemaal dus gebaseerd op een misverstand.  
 
 
5. Poncho's 
Aan de orde komt dat recent op een donderdag de kinderen van de BSO helemaal 
drijfnat zijn geregend. De betreffende donderdag was het weer heel erg slechts 
(regen en harde wind) en moesten de kinderen van Het Startblok ook langs De 
Nobelaer lopen. De kinderen waren hierdoor letterlijk tot het hemd / sokken nat.  
 



Aan Monique wordt voorgesteld of het niet een idee is om poncho's te bestellen met 
het logo van Het Kinderpaleis erop, zodat die in dat geval kunnen worden gebruikt. 
Gedacht wordt aan wat stevigere poncho's van plastic. Poncho's lijken een betere 
optie dan paraplu's omdat het in de wind ook niet kapot waait.  
 
Monique gaat het bespreken en komt erop terug.  
 
Tevens wordt de suggestie gedaan of de leidsters van de BSO op dergelijke dagen 
met zoveel regen niet de kinderen kunnen vragen of er iemand last heeft van natte 
sokken, zodat de kinderen de sokken (of schoenen) kunnen uitdoen en kunnen laten 
drogen. Kleine kinderen denken hier namelijk zelf nog niet zo snel aan.  
 
6. Rondvraag 
 
Informatiebladen 
Gesproken wordt wat er met de oude bladen dient te gebeuren die nog thuis staan 
maar horen bij de oudercommissie. Afgesproken wordt dat de bladen en 
documenten allemaal teruggaan naar de Locatie Oude Tonge en daar zullen worden 
bewaard (indien nodig/gewenst).  
 
Monique vraagt of iedereen het BOINK blad elke keer te zien krijgt. Dat is niet het 
geval, het wordt niet verder doorgegeven. Afgesproken wordt dat het blad voortaan 
tussen de leden van de oudercommissie wordt doorgegeven.  
 
 
 
 
Kerstdiner 
Monique vertelt kort dat het plan is om dit jaar een kerstdiner te doen en 
aansluitend een borrel. Voor de dagopvang zal er een diner zijne en de BSO gaat 
waarschijnlijk iets van 'gourmetten'. Dat laatste moet nog besloten worden.  
 
Gevraagd wordt of er nog input vanuit de oudercommissie gewenst is. Indien dit het 
geval is, wordt aangegeven dat dit graag tijdig wordt aangegeven zodat dit tijdig 
door de leden kan worden opgepakt (en niet op het laatste moment in de toch al 
drukke periode).  
 
 
 
 


