Notulen Ouder Commissie BSO Kornuit en Peutelspeelzaal
Doerak
Datum: 09 Nov 2021
Tijdstip: 20:00 uur
Locatie: BSO Kornuit te Harderwijk
Aanwezig: Eveline, José, Joyce en Julia

Opening:
Vanavond is onze eerste bijeenkomst en kennismaking met elkaar.
•

•

Joyce, leidster van BSO Kornuit, informeert ons hoe we nu verder
kunnen gaan als oudercommissie en wat het belang is voor
Peuterspeelzaal en de BSO. Ook is trouwens een Oudercommissie
verplicht voor de Stichting.
We hebben ons aan elkaar voorgesteld:
Joyce: leidster van BSO en werkt nauw samen met Peuterspeelzaal
leidster Doerak.
Leden van oudercommissie:
José: moeder van 2 dochters die op DOk 19 zitten en BSO
Julia: moeder van zoontje die op Peuterspeelzaal zit
Eveline: moeder van 1 dochter die op Dok 19 zitten en BSO

Bespreking vorige notulen en actiepunten vorige vergadering:
Dit is onze eerste vergadering dus geen notulen en actiepunten.

Mededelingen:
Geen mededelingen

Agenda punten:

A. Voorstel rondje klasbord
Het lijkt ons goed als oudercommissie dat we ons nog een keer
voorstellen op klasbord dat de ouders van de peuterspeelzaal en BSO
weten waar ze terecht kunnen.
B. José officieel bekend bij directeur van de SKH
Joyce heeft het wel aan SKH doorgegeven.

C. Cadeau Sinterklaas
Binnen Peuterspeelzaal wordt er een budget vrij gemaakt voor
Sinterklaas. De leidster kiest een cadeau en Julia kan evt
ondersteuning aanbieden als inpakken van cadeautjes. Voor de BSO
is dit anders. We moeten uitzoeken wat het budget is.
Het idee van de BSO is 1 a 2 cadeaus voor de groep. Het cadeau kan
worden bedacht door José en Eveline. We dachten ook aan een klein
bijeenkomen van ouders en kinderen buiten. We kunnen dan een
tafel buiten zetten met warme chocolademelk, kruid- en pepernoten
en andere lekkere dingen die bij Sinterklaas horen.
D. Zomerfeest
Voor Peuterspeelzaal is er een budget voor een zomerfeest. We willen
graag een budget voor de BSO en Peuterspeelzaal samen en moeten
vragen aan de directeur van SKH wat het budget is. We denken dat
het leuker en beter qua tijd is dat we op een ander moment een feest
organiseren. Moment bepalen we later.
E. Verrekening via pin of vooruitschot ouders
Checken bij directeur of we activiteiten zelf vooruit moeten schieten
als oudercommissie of via de pin van Joyce kan worden betaald.
F. Kerstontbijt
Het idee werd geopperd om een kerstontbijt te organisen. Iedereen
vond dit een leuk idee. Aangezien Sinterklaas kort dag is, willen we
het wellicht vervangen voor Sinterklaas en cadeau organiseren voor
onder de kerstboom. We moeten checken of dit mag vanuit de SKH?
G. Traktaties
Het beleid is gezonde traktaties. Joyce geeft ongezonde traktaties
met de kinderen mee naar huis dat de ouders zelf kunnen beslissen.
Het is goed als hier nog een keer aandacht aan wordt besteed op
klasbord. Vanuit Peuterspeelzaal geldt hetzelfde beleid.
H. Workshops
Joyce en Eveline hebben het over workshops gehad en dit is een leuk
idee voor later om verder uit te werken. Een vader van een kindje op
de BSO werkt op de bouw en had zelf ook een leuk idee en kan ons
misschien helpen. Andere leuke ideeen zijn schilderen, sieraden
maken etc

I. Email adres oudercommissie
Als oudercommisie is het makkelijk om een mail adres te hebben
zodat ouders ons makkelijker kunnen bereiken. We moeten dan
onderling overleggen wie, wanneer de mailbox bekijkt. Wachtwoord
alleen voor oudercommissie.
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Rondvraag
Geen vragen. We zijn blij dat we elkaar ontmoet hebben en hebben nu een
beter idee hoe we verder moeten.

Afsluiting
Vergadering is rond 21:00 uur klaar.

