
 Pagina 1 van 2 

 Aanwezig: 
Leonie Mons-Maneschijn 
Daisy Brouwer 
 
Opening: 
Deze vergadering hebben we via een videocall gedaan vanwege Corona. Helaas hebben we 
hier de afgelopen maanden natuurlijk mee te maken gehad en jammer genoeg niet veel 
kunnen doen voor de leidsters. 
 
Oudercommissie: 
Om de oudercommissie meer onder de aandacht te bregen zullen we een stukje op Klasbord 
zetten. Dit doen we in overleg met de leidsters. (Juf) Trudie heeft aangegeven dat bijna alle 
ouders van Olleke Bolleke gebruik maken van Klasbord! Super leuk! 
We hopen dat nog meer ouders in de commissie komen omdat wij (Leonie en Daisy) tot aan 
de zomervakantie nog aanwezig zijn en dan onze kinderen naar de basisschool gaan. 
 
Door Corona hebben we helaas niet veel kunnen doen met elkaar. Maar om toch zichtbaar te 
blijven en contact te houden met de leidsters hebben we in de lockdown door de kinderen 
een mooie tekening laten maken en hadden we voor de leidsters wat lekkers gebakken om ze 
te bedanken voor alle moeite die ze hebben gedaan. Bijvoobeeld tekeningen en 
knutselwerkjes thuis langsbrengen, de mooie plant die we hebben gekregen tijdens 
moederdag etc. Verder proberen we altijd contact met elkaar te houden. 
 

   
 
Bijeenkomst centrale oudercommissie: 
Op 27 oktober was de centrale oudercommissie. Deze vergadering was ook digitaal. Hierin 
praten we met alle ouders die in een oudercommissie zitten waarvan hun kind(eren) op een 
peuterspeelzaal van Stiching Kinderspeelzalen Harderwijk zitten. Wat heel leuk is omdat je 
dan ook meer komt te weten hoe het op andere zalen gaat. Maar soms ook leuke ideeen 
opdoet voor op Olleke Bolleke.  
 
Ook dit keer was er weer een advies aanvraag over de uurprijs. 
Deze is namelijk iets omhoog gegaan. 
Voor de lagere inkomens stijgt de netto-uurprijs maar met € 0,01 omdat ook de 
vergoedingen/gemeentelijke subsidie voor 2021 zal stijgen. 
 
Met de adviesaanvraag van de stichting is OC Olleke Bolleke het eens. 
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Actiepunten 

Nr. Onderwerp Actie door: Actie voor: Status: 

1 Zichtbaarheid 
oudercommissie. 

Daisy/Leonie Z.s.m. Voorstel stukje op Klasbord 
zetten.  

     

     

     

     

     
 
 

Sinterklaas:  
Ook dit jaar heeft Sinterklaas weer een cadeutje voor de peuters! 
Op 19 november zullen we de juffen meehelpen met het inpakken van de cadeautjes. 
We doen dit met z’n vieren en niet zoals andere jaren dat ouders kunnen meehelpen. 
Uiteraard vanwege Corona en omdat we met zijn vieren dan goed afstand van elkaar kunnen 
houden. 
 
 

 Vragen/Opmerkingen: 
Geen vragen of opmerkingen.  
 

  


