
Notulen Oudercommissievergadering Oude Tonge 
8 februari 2018 

 
Aanwezig: 
Monique, Bianca, Martine, Carola (Bruinisse) 
 
 
1. Notulen vorige vergadering 
De notulen worden doorgelopen en ongewijzigd vastgesteld.  
 
2. Peutergroep bij de Nobelaer 
Gevraagd wordt hoe groot de ruimte is die de groep ter beschikking krijgt, dit is 1 
klaslokaal. Deze ruimte was iets te klein dus er wordt nog een stukje bij getrokken. 
Streven is dat de groep volgend schooljaar zal starten. 
 
3. Personeelswisseling 
BSO krachten moeten voortaan minimaal 2 jaar werkzaam zijn bij het Kinderpaleis 
voordat zij kunnen doorgroeien naar een groep van de dagopvang. De 
Oudercommissie vindt dit een positieve ontwikkeling. 
 
Er wordt nog gemeld dat de BSO vaak chaotisch is. Leidsters lijken niet in charge bij 
de kinderen. 
 
Er is nog een mail binnengekomen over de uitstapjes van de BSO. Deze zouden niet 
eerlijk verdeeld zijn over de vestigingen. Monique geeft aan dat de verdeling wel 
eerlijk is.  
 
4. Activiteitenkalender 
Voor een aantal activiteiten is hulp vanuit de OC gewenst: 
Paasontbijt (donderdag 29 maart). Doet de BSO ook iets met Pasen? Monique zal dit 
meenemen naar de commisieleden. 
 
Sportdag (donderdag 23 augustus) 
 
Kerstdiner/borrel (donderdag 13 december). 
Afgesproken wordt dat Monique de lijst doormailt en de OC er via mail op terugkomt 
wie wanneer zou kunnen helpen bij de activiteiten. 
 
5. Evaluatie kerstfeest 
Er was veel lekkers gemaakt! Hoge opkomst van ouders op de borrel aansluitend. 
Aan de kant van de BSO waren de kinderen erg druk en verliep het kerstfeest vrij 
chaotisch.  
Dit jaar zal het kerstfeest weer op dezelfde wijze worden gehouden. 
 
6. Rondvraag 
Opening nieuwe pand 
Is het een idee dit feestelijk te doen? Misschien combineren met het zomerfeest? 



 
Sloffen 
De slofjes die bij de deuren van de dagopvang staan zijn heel snel kapot, is hier iets 
anders voor te verzinnen? Stoffen slofjes? Monique geeft aan dat die niet hygiënisch 
zijn, echter zijn kapotte slofjes dat ook niet. Monique zal bekijken hoe dit beter kan. 
 
 
 
 


