
Notulen Vergadering Oudercommissie de Stampertjes 06-07-2020 
 
Aanwezig: Marlous Verheul, Ilona Deelman en Ingrid Aardema 
Agenda: Voorstellen - punten bespreken - samenvatten 
 
 
Tussendoortje fruit 
Wij hebben het idee dat het fruit niet voldoende is voor de kinderen. Dit merken wij aan de 
etensdrang na de peuterspeelzaal en gemeten aan wat zij thuis aan fruit eten (minimaal 1 
stuks) 
 
Besproken met leidsters: Na de vakantie een test op onze peuterspeelzaal met 1 stuks fruit 
per kind.  
 
Schoolfoto 
Leuk maar wel met leuke foto's anders is het zonde van de tijd en geld aangezien de meeste 
ouders niet echt enthousiast zijn over de kwaliteit (vergeleken met oude commissie leden en 
huidige)   
 
Besproken met de leidsters: Er komt een nieuwe foto's 1x per 1,5 jaar.  
 
Afscheidscadeautjes 4 jarige 
Bijvoorbeeld een Oorkonde/diploma met een foto van de juffen en het kind. Makkelijk te 
maken en leuk voor later.  
 
Besproken met de leidsters: Ze krijgen al een leuk cadeautje mee. Eventueel en foto van de 
leidsters is te verkrijgen bij de leidsters.  
 
Halen en brengen 
Het halen en brengen wordt nog bekeken na de coronacrisis hoe dit aangepakt gaat 
worden.  
 
Inzicht met foto's of inloopochtend  
Het zou misschien leuk zijn om iets vaker foto's van je kind te ontvangen via de app of 
wanneer het weer mag een inloopochtend eens in het kwartaal om ouders een beeld te 
geven van wat zich afspeelt op de peuterspeelzaal.  
 
Besproken met de leidsters: inloopochtend is te onrustig voor de kinderen en wordt ook niet 
geadviseerd door de leidsters uit ervaring. Foto's is wel mogelijk.  
 
Kerst 
Een leuk idee om de ochtend te beginnen met een ontbijt wat de oudercommissie regelt 
voor de kinderen. En de peuters aan één lange tafel met bijvoorbeeld een eigen gemaakte 
lampion of versiert hak potje met een nepkaarsje. Daarna vertrekken de ouders en gaan de 

kinderen lekker spelen en de oudercommissie ruimt op 🙂 
 



Besproken met leidsters: dit is erg lastig omdat het vijf ochtenden is. Vandaar dat de 
leidsters zijn overgestapt naar einde ochtend.  
 


