
Verslag Kinderpaleis – oudercommissie d.d. 9 februari 2023

Aanwezig: Kristi, Willemijn T, Rianda, Mirella, Sanne en Ailine
Afwezig: Ria, Dane, Jeanine, Willemijn Z

1. Notulen vorige vergadering
Ria en Kristi en de oudercommissies hebben geen vragen ontvangen over de verhoging van de
tarieven, geconcludeerd wordt dat de brief duidelijk was. De oudercommissie Oude Tonge heeft
twee e-mailadressen, alleen is het wachtwoord onbekend. Kristi vraagt bij Ria na of het mogelijk is
om via het account van het Kinderpaleis een e-mailadres te krijgen, zoals bijvoorbeeld
oudercommissieoudetonge@kinderopvang-hetkinderpaleis.nl Er zijn verder geen vragen naar
aanleiding van de notulen.

2. Jaarplan 2023
Kristi licht het jaarplan paginagewijs toe. De PM’ers pakken de gezonde start voor kinderen dit
jaar verder op. Gekeken wordt of dit ook een thema kan zijn voor de ouderavond, zodat er
aansluiting is met de ouders.

3. Pedagogische beleid en werkplannen
Kristi licht de werkplannen en het beleid toe. De VE-coach wordt meewerkend boventallig op de
groep ingezet, zodat zij goed kan observeren. Ook wordt het werken met gebaren binnen de
groepen opgepakt, om zo de taal te ontwikkelen bij kinderen.

4. Activiteiten en commissies 2023
Voor 2023 staat een aantal activiteiten op de planning:

- Paasontbijt met opa’s en oma’s. Voor locatie Oude Tonge is dit op 6 april en Middelharnis
op 4 en 5 april.

- Zomerfeest. Voor locatie Oude Tonge is dit op 16 juni en Middelharnis op 30 juni vanaf
18.30  - 20.00 uur.

- Modderdag op de locaties.
- Sportdag BSO in de zomervakantie.
- Ouderavond. Voor de ouderavond zal een thema gekozen worden, bijv. EHBO, baby- en

kindergebaren, muziek op schoot, slaapcoaches, social media/gamen, overgang naar de
basisschool, prikkel- hooggevoeligheid, fysiotherapie of logopedie. Er zal een
interessepeiling gedaan worden onder de ouders, waar de meeste interesse en behoefte
naar uitgaat.

De oudercommissies laten weten wie op welke datum kan helpen bij het paasontbijt. Ook zal t.z.t.
gevraagd worden bij hulp bij het zomerfeest, sportdag en de ouderavond.

5. Nieuwskrant
De oudercommissies leveren bij Kristi en Ria een voorstelstukje van de commissie aan, waarin
ook actief wordt geworven voor twee leden, namelijk voor Oude Tonge en Middelharnis.

6. Rondvraag
Er zijn geen ontwikkelingen rondom het overleg met de gemeente over een buiten sporttoestel bij
De Staver. Er wordt door de kinderen naar tevredenheid gebruik gemaakt van de gymzaal. Verder
wordt er geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
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