Notulen oudercommissie 12/09/18
Aanwezig: Eva van Laten, Paulien Dijkslag en Susanne Singer

Dit betreft de eerste bijeenkomst van de oudercommissie van PSZ Pippeloentje.
-Paulien geeft aan dat er nog een ouder is die zich beschikbaar heeft gesteld: Willeke
de Vente. Susanne zal dit doorgeven aan Alice met het verzoek contact met haar op te
nemen.
-De oudercommissie zal zich voorstellen aan de ouders. Eva denkt dat hier misschien een
format voor bestaat. Susanne vraagt dit na.
-Beiden willen weten of het mogelijk is dat de speeltijd op woensdagmorgen wordt
verlengd. Omdat dit dan beter op de schooltijden aansluit. Er is gesignaleerd dat dit op
Dolfijntje nu ook het geval is. Susanne zal informeren of dit mogelijk is.
-Is het mogelijk om op de facebook van Pippeloentje de mogelijkheid om te taggen
uitgezet kan worden? En is het niet beter om helemaal te stoppen met facebook en over
te gaan op bijvoorbeeld klasbord (Dit wordt nu op de Bron gebruikt). Susanne gaat hier
achteraan.
-Het traktatiebeleid wordt door toch best veel ouders niet nageleefd. De leidsters
pakken het wel goed op door de ongezonde traktatie aan het eind te laten meegeven.
Maar omdat het er zoveel zijn is dit voor ouders die niet willen dat hun kind snoep krijgt
heel lastig omdat keer op keer het kind teleurgesteld moet worden dat het de traktatie
niet mag hebben. Kan dit niet beter onder de aandacht gebracht worden? Misscgien een
briefje bij de intake?
-Pippeloentje ervaart dat de papieren die meegenomen dienen te worden bij de intake
toch regelmatig ontbreken. Ouders vergeten ze of weten niet waar ze zijn en vragen
nieuwe aan bij de administratie. Dit komt omdat de tijd die zit tussen het verstrekken
van het formulier en de datum van intake soms weken en met de zomervakantie zelfs
maanden kan duren. Voorstel om dit op het welkomkaartje te laten drukken.
Afgesproken is om na de kerstvakantie weer samen te komen.

