
Verslag overleg OC De Stampertjes 
 
Datum: 19-10-2022 
Aanwezig: Ingrid Aardema-Van Schie, Ilona Deelman-Saalbrink en Eliza Kamphuis-Besselsen (notulist) 
 
Punten ingebracht door leidsters van De Stampertjes: 
-Sinterklaas 2022 
-Kerst 2022 
-Voorstelrondje OC. 
 
Sinterklaas. 
Wij hebben het met de leidsters van de stampertjes gehad over sinterklaas. Zij kwamen met het 
volgende:  
Dat de stampertjes en robbedoes weer samen sinterklaas willen vieren onder de speeltijd van de 
peuterspeelzaal bv vanaf 11.00, zodat de meeste kinderen hierbij kunnen zijn. Afgelopen jaar toch 
gemerkt dat er wat kinderen niet kwamen op de middag. Dit keer wordt het gevierd in het openhof 
en hierbij komt er weer iemand wat leuks opvoeren maar dit keer meer met muziek.  
 
We zijn het met de speelzaal eens dat 1 ochtend Sinterklaas vieren voldoende is en begrijpen het 
standpunt van de speelzaal hierin. 
Er komen voor ons verder geen vragen naar boven. Het is allemaal tot zover geregeld en wij staan er 
achter. 
 
Kerst. 
Wij hebben met de leidsters ook gehad over Kerst. Zij kwamen met het volgende: 
Het idee was om kerst klein te houden en desnoods alleen weer kleinigheidje om te eten alleen voor 
de kinderen met de leidsters. Aangezien de ouders met het sinterklaas feest bij mogen zijn vonden zij 
het een goed idee om enigszins rust te creeren voor de kinderen in de al zo drukke tijd. Ook met oog 
op de Corona die steeds meer aanwakkert lijkt dit namens ons allemaal een goed idee. Verder 
invulling moet nog definitief worden afgestemd. 
 
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. Zeker nu er in de 
oudercommissie wat veranderingen komen. Ingrid is gestopt omdat zij binnen de stichting is gaan 
werken en Eliza zou per 9 nov stoppen, zodra sanne 4 werd maar blijft t/m 31 decemer 2022 actief.  
Dit wordt eind van het jaar gedaan. 
 
Punten die door de compleet nieuwe OC leden worden opgepakt in 2023 zijn o.a. 
-Schoolfoto 
-Informatieavond April 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 


