Verslag overleg OC De Stampertjes
Datum: 23-9-2021
Aanwezig: Eliza Kamphuis-Besselsen, Ingrid Aardema-Van Schie, Ilona Deelman-Saalbrink (notulist)
Punten ingebracht door leidsters van De Stampertjes:
-Ouderavond
-Sinterklaas
Ouderavond.
Uit de mail van peuterspeelzaal De Stampertjes:
De ouderavond die wij gaan organiseren zal zijn op donderdagavond 14 oktober en beginnen om
19:30 uur. Wij nodigen hiervoor Hanneke Poot uit, zij kan op een leuke en frisse manier vertellen
over het gedrag van onze peuters. Deze avond gaat zoals het er nu naar uitziet plaats vinden in de
Kiekmure, i.v.m. de coronamaatregelen. Deze ouderavond vindt plaats samen met de Robbedoes en
de Tovertuin, dit omdat Hanneke Poot ook een hoop kosten met zich meebrengt. Als het in de
kiekmure plaats vindt, zal de koffie van daaruit komen, maar is het misschien een idee om een cake
te bakken voor bij de koffie (dit kunnen we dan ook aan de andere zalen vragen, ligt ook even aan
het animo).
Ingrid is samen met partner aanwezig op de ouderavond, Ilona komt alleen en Eliza is afwezig.
Eliza en Ilona willen wel samen cake maken. Vraag is voor hoeveel personen moet er cake gebakken
worden? Op basis daarvan kunnen we bekijken of we de oudercommissies van de andere speelzalen
ook in moeten gaan schakelen om te helpen bakken. Een andere optie zou kant en klare cake kunnen
zijn.
Sinterklaas.
Uit de mail van peuterspeelzaal De Stampertjes:
Wij hebben het met de leidsters van Robbedoes gehad over sinterklaas. Wij zaten te denken om het
eens anders te gaan doen dan vorige jaren, namelijk op 1 moment. Dit kan zijn op een ochtend vanaf
half 12 bijvoorbeeld. We nodigen dan alle peuters in 1x uit om sinterklaas te vieren. Nu vieren wij
meerdere ochtenden sinterklaas, wat inhoudt dat sommige kinderen hier ook 3, 4 of 5 keer aan
deelnemen. Ze krijgen natuurlijk maar 1x een cadeautje mee naar huis. Het leek ons daarom wel leuk
om alle kinderen in 1x uit te nodigen, zodat ze allemaal tegelijk hun cadeautje krijgen. Wij zaten te
denken om iets van een poppenspeler uit te nodigen, maar misschien hebben jullie nog wel andere
ideeën. We horen ze graag, zodat we kunnen gaan overleggen met de Robbedoes hoe we dit vorm
gaan geven.
We zijn het met de speelzaal eens dat 1 ochtend Sinterklaas vieren voldoende is en begrijpen het
standpunt van de speelzaal hierin.
Er komen een aantal vragen bij ons op, waaronder:
- hoelang denkt de speelzaal dat de Sinterklaasviering zal duren, inclusief de mogelijke
poppenspeler? Afhankelijk hiervan zou je eerder kunnen starten dan 11.30 uur (dit gezien de
normale ophaaltijd van 11.45 uur dan waarschijnlijk niet gehaald zal worden en het ophalen voor
sommige ouders een probleem zou kunnen worden) of je zou kunnen kiezen voor een middag vanaf
bijvoorbeeld 15.00 uur (na alle middagslaapjes)
- wat te doen als niet alle kinderen aanwezig kunnen zijn op dat ene gekozen moment?
- hoeveel kinderen zijn dit in totaal als beide speelzalen aansluiten?
Omdat dit best veel vragen oproept die, zeker gezien het tijdsbestek waarin een en ander nog
geregeld zou moeten worden, is besloten om dit even samen met de leidsters te bespreken. Dit korte
overleg zal aanstaande dinsdag 28-9 aan het einde van de speelochtend plaatsvinden.

Verjaardagen peuters.
Ingrid: Jenneke en Jeannet hadden bedacht dat het een leuk idee was om de peuters een kaartje te
sturen met hun verjaardag. Na overleg met het kantoor bleek dat er dan een keuze gemaakt moest
worden tussen een kaartje of een cadeautje. Hun idee was om dan toch voor een cadeautje te
kiezen.
OC: Wij als oudercommissie zijn het hier volledig mee eens. Mede omdat wanneer de peuters een
kaartje per post ontvangen, zij de link met de peuterspeelzaal niet of nauwelijks zullen leggen.
Eventueel zou een kaartje bij het cadeautje wel een optie kunnen zijn.
Voorstelrondje OC.
Eliza: Misschien goed om weer een voorstelrondje van de oudercommissie te doen voor alle nieuwe
peuters en hun ouders die met het nieuwe schooljaar zijn ingestroomd.
Ingrid heeft tijdens het overleg de voorstelronde bijgewerkt en de peuterspeelzaal gevraagd om dit
op klasbord te plaatsen, wat is gebeurd.
Brengen/halen na Corona.
Ingrid: hoe bevalt het brengen en halen van de peuters zoals het nu gedaan wordt? Dus brengen en
halen bij het speelplein of bij slecht weer bij de deur, ten opzichte van het brengen en halen op de
zaal zelf?
Ilona: Jenneke en Jeannet hebben eerder zelf al eens aangegeven dat de huidige manier van brengen
en halen voor hen en de peuters rustiger is. Het is overzichtelijker voor de peuters doordat het
afscheid meestal korter is en ouders niet meer te lang op de speelzaal blijven hangen, waardoor er te
laat met het dagelijkse programma begonnen kan worden.
OC: Onze voorkeur is om het te laten zoals het nu is, met name door de duidelijkheid en rust die het
de peuters en de leidsters geeft. Als er een overleg tussen een ouder en een pedagogisch
medewerker plaats moet vinden, dan kan dat bij het ophalen bij het speelplein of eventueel in de
speelzaal. Ouders die de behoefte hebben om graag eens binnen te willen kijken in de speelzaal,
hebben hiervoor de mogelijkheid tijdens het intakegesprek wat normaliter in de speelzaal plaatsvindt
en anders kunnen ze dit zelf met de leidsters bespreken wat er mogelijk is.
Kerst.
Dit punt komt ter sprake naar aanleiding van het punt over Sinterklaas.
- Wat zijn de plannen voor Kerst? Kerstontbijt zoals voorgaande jaren of is er een ander idee?
- Net als Sinterklaas vieren op 1 moment met alle kinderen van speelzaal De Stampertjes of is het het
idee om dit ook te combineren met speelzaal Robbedoes?
-Wij als oudercommissie zijn algemeen inzetbaar voor hulp met klaarzetten ed. (Ons idee is dat de
leidsters het beste inzetbaar zijn voor het maken van foto’s en het eventueel verdelen van eten. Dit
omdat zij weten welke kinderen wel/niet gefotografeerd mogen worden en welke kinderen een
allergie o.i.d. hebben. De oudercommissie kan dan andere taken op zich nemen, zoals de locatie
inrichten, versieren, dingen klaarzetten enz.)
Dit punt zullen we op het overleg van dinsdag 28-9-2021 ook even aankaarten bij Jenneke en
Jeannet. Waarschijnlijk is er op deze datum onvoldoende tijd om ook de kerstviering te bespreken,
maar dan kan er vast over na gedacht worden en kunnen we eventueel op een later moment weer
even samen zitten om dit te bespreken.

