
Notulen Oudercommisievergadering Middelharnis, woensdag 25 november 

2020 

Aanwezig: Dane, Marinda, Ria en Rianda 

Afwezig: Irene en Daniël 

 

1. Notulen vorige vergadering 

 Geen bijzonderheden over de notulen van de vorige vergadering 
 
2. Ontruiming 

Bij de eerste ontruimingsoefening zijn er fouten gemaakt. Dane heeft daar 
destijds al een mail over gestuurd naar Ria. De fouten zijn besproken en er 
heeft een 2de ontruiming plaatsgevonden. Deze is goed verlopen. Ria geeft 

aan meer te willen oefenen. 
 
3.  Goede doel 2020 

De kinderen gaan cadeautjes maken voor het verzorgingstehuis om de 
ouderen een hart onder de riem te steken. De kinderen gaan dit voor de kerst 
langsbrengen.  

 
4.  Ziektes die heersen 

Ziektes die heersen op het kinderdagverblijf worden voortaan 

gecommuniceerd via informatie die op het raam geplakt wordt en de mail. Dit 
wordt bekend gemaakt zodra er 3 gevallen zijn.  

 
5.  Margriet Oude-Tonge 

Margriet uit Oude-Tonge stopt met haar werkzaamheden bij het Kinderpaleis, 

omdat haar contract niet is verlengd. Wendy gaat nu een aantal dagen in de 
week daarheen en ze combineert dit ook met Bruinisse, Ook Ria zal met 
regelmaat in Oude-Tonge zijn.   

 
6.  Tillen 

Dane maakt een opmerking of het voor de pedagogisch medewerkers niet te 

zwaar is om de kinderen aan te pakken bij het raam. Ria heeft dit met ze 
besproken en tot op heden zijn er geen klachten.  

 

7. Personeelswisselingen 
Op dit moment is er op de Elfjes groep op donderdag nog een invaller. De 
verwachting is om in januari een vast iemand aan te stellen 

 
8. Sinterklaas 

Sinterklaas wordt dit jaar de hele week gevierd. Ze gaan iedere dag kijken of 

er al een cadeautje in de schoenen zit. Ieder kind krijgt 1 cadeautje.  
 

 
 



9.  Vakantiekaart 

De vakantiekaart is een service en geen recht. Als de groep vol zit, dan kan er 
geen gebruik van worden gemaakt.  

 

10.  Corona 
Op dit moment zijn er geen besmettingen onder het personeel. Veel ouders 
brengen hun kinderen later en komen ze eerder halen, omdat ze thuis werken.  

 
10. Rondvraag 
 Geen punten voor de rondvraag.  

 
  
 


