
 
Notulen vergadering oudercommissie Kuukeluusje 17 feb. 2020 
 
We verwelkomen twee nieuwe oudercommissie leden; Rianne en Roxanne.  
Remke heeft afscheid genomen aangezien Jurre naar groep 1 is gegaan.  
 
Punten/vragen namens Alice - Directrice SKH 
 
1. Alice vroeg aan alle oudercommissies om een datumprikker in te vullen voor de algemene SKH 
vergadering. Alle data lagen in april. We hebben bij alle data beschikbaarheid opgegeven. Wie 
uiteindelijk kan, hangt van de gekozen datum af. Max 2 leden kunnen naar de vergadering.  
 
2. Alice heeft via de mail een pedagogisch werkplan van ‘t Kuukeluusje doorgestuurd. We hebben 
afgesproken om ieder voor zich dit plan deze week door te nemen. En opmerkingen/vragen op de 
whatsapp te zetten.  
 
3. Op 8 januari heeft Alice een veiligheids- en gezondheidsplan doorgestuurd via de mail. Aan ons 
allen om deze zelf door te nemen.  
 
Punten/vragen namens pedagogisch medewerkers ‘t Kuukeluusje  
 
1. Het volgende thema dat wordt behandeld in de groepen is Eet smakelijk. Dit thema loopt van 
week 16 t/m 23.  
Aan de oudercommissie de vraag om te bespreken en te organiseren: een ontbijt met alle peuters in 
week 23. 
* voorstel van de oudercommissie vrijdag 5 juni - brief opstellen ter uitnodiging - tijd 8.30-09.00 uur - 
boodschappen - eigen bord, bestek en beker mee. Spullen stickeren met naam. Details en datum 
bespreken met de juffen. => Na bespreking met pedagogisch medewerkers wordt ervoor gekozen om 
in week 23 iedere ochtend een ontbijt te organiseren.    
Er een kind dat erg allergisch is voor pinda's. De oudercommissie neemt contact met de ouders op 
om het een en ander af te stemmen.  
 
 
2. Vakantie afsluiting - De juffen vragen aan de oudercommissie om de afsluiting van het jaar te 
organiseren in week 29 - het voorstel van de oudercommissie is om de afsluiting op 1 dag te 
organiseren - voorstel datum is woe 15 juli. Tijd van 11.30-12.15 uur… => na bespreking met de 
pedagogisch medewerkers wordt de datum verzet naar 8 juli.  
Eventuele activiteiten: 

⁃ Smincken 

⁃ Dansen 

⁃ Poppenkast  

⁃ Grote bellenblaas 

⁃ Kadootje vrijwilligers  

⁃ Vakantiekadootje peuters  

⁃ Hulp van andere ouders/voogd 

⁃ Er een kind dat erg allergisch is voor pinda's. De oudercommissie neemt contact met de ouders op 
om het een en ander af te stemmen qua eten en drinken.  
 
3. De vraag aan Rianne en Roxanne om een stukje tekst over zichzelf te schrijven met een foto erbij. 
En of ze deze willen printen zodat deze voor alle ouders/voogden te lezen is op het bord in het 
lokaal. Ook graag een kopie emailen naar Alice voor op de website. 



 
Vragen van uit de commissie 
 
1. gezondheidstraktatie - er wordt met regelmaat een zakje met snoep meegegeven. Wat is het 
beleid? Danootje is ook erg zoet. Wordt het aangeven bij de ouders als er wordt besproken wanneer 
de verjaardag van het kind gevierd wordt? 
=> bespreken met de juffen en het beleid op zoeken.  
=> 19/2: dit is besproken met de juffen. Het beleid staat in het pedagogisch plan. Een gezonde 
traktatie is wenselijk om te trakteren. Dit wordt ook gevraagd aan de ouders wanneer een datum om 
te trakteren wordt ingepland. Wanneer er toch snoep wordt getrakteerd, dan vragen de juffen aan 
de kinderen/ouders/voogd om het snoep mee naar huis te nemen.  

 


