Notulen vergadering Oudercommissie Robbedoes
Datum: Woensdag 22 september 2021.
Aanwezig: Joyce Boonen, Izequiel Eugenio
Afwezig: Marielle van Bennekom
Izequiel zal het stokje als contactpersoon oc overdragen aan Joyce. Mariëlle van Bennekom gaat per
direct de oc verlaten ivm verhuizing.
Leidsters peuterspeelzaal zijn op de hoogte gesteld voor het werven van nieuwe oc leden. Ze hebben
2 potentiële kandidaten op het oog.
Ondertussen heeft dhr. Ali Mahane zich aangemeld om aan te sluiten. Hij zal de volgende vergadering
bijwonen om te kijken of het iets voor hem is.
Besproken punten:
Terug naar het “nieuwe” normaal.
Nu de Corona maatregelen langzaamaan versoepeld worden richting het “oude normaal” en zelfs
basisscholen ouders weer toelaten in de klassen willen wij graag ook weer onze kinderen in de klas
kunnen afgeven.
Wel zijn wij als oudercommissie blij met onze eigen ingang aan de achterkant van de school, ingang
gymzaal, en wij hopen dan ook dat we deze ingang mogen blijven gebruiken.
We zullen bij de directie van SKH navraag doen wat de plannen hiervoor zijn en of wij kunnen
bijdragen als oc.
Reactie van directie SKH: Op donderdag 30 september zal binnen het managementoverleg nader
gekeken worden op welke wijze we invulling gaan geven aan de verdere versoepeling van de
preventieve coronamaatregelen. Eea hangt ook af van de nieuwe richtlijnen vanuit de GGD, de
branche-organisatie en hoe scholen invulling gaan geven aan de versoepelingen. We houden jullie
uiteraard op de hoogte.
Sinterklaasviering
De leidsters hebben onze hulp gevraagd bij het organiseren van het sinterklaasfeest voor de
peuterspeelzalen Stampertje en Robbedoes. Op dit moment zijn we druk bezig met het zoeken van
een geschikte locatie. Invulling sinterklaasfeest is al geregeld.
Dag van de leidsters
Elk jaar op de derde donderdag van September vindt de dag van de leidster/ leider plaats. Wellicht
een leuk idee om op deze dag de leidsters in het zonnetje te zetten met een klein presentje.
Vergadering plannen leidsters Robbedoes
Vergadering heeft ondertussen plaatsgevonden op woensdag 29 september. Voornamelijk gesproken
over sinterklaas en nieuwe samenstelling OC.

