Notulen overleg Oudercommissie de Vlinderboom
Datum:

dinsdag 22 oktober 2019

Tijd:

20.00 - 21.30 uur

Locatie:

Maggie

Uitgenodigd:

Veerle, Joyce, Anne, Tineke, Monique, Maggie

Afwezig:

Veerle

Notulen:

Maggie

1. Opening van de vergadering
2. Mededeling namens De Vlinderboom:
-

De nieuwe tarieven 2020 (zie bijlage). De brief is duidelijk en de
Oudercommissie heeft begrip voor de verhoging en gaat hiermee akkoord.

-

Bezoek GGD: het volledige verslag hangt op het prikbord in de hal en is via
de website te downloaden
(https://www.kdvdevlinderboom.nl/download/20191003-GGDrapport-kdv-devlinderboom.pdf). Op 1 punt na was alles in orde. Het punt waaraan niet
voldaan werd, m.b.t. de VOG van de stagiair, is direct na de constatering
aangepakt en snel opgelost. In het rapport worden mooie voorbeelden
genoemd en over het algemeen is het een positieve beoordeling.

-

De website is vernieuwd: https://www.kdvdevlinderboom.nl. Monique heeft
vanmorgen haar foto ingestuurd om op de pagina van de Oudercommissie
te plaatsen. Veerle zal haar foto nog toesturen voor op de pagina van de
Oudercommissie.

3. Notulen 22 augustus 2019
De notulen van vorige keer zijn akkoord en zullen op de website geplaatst worden.
4. Evaluatie opa en oma week
De opa en oma week wordt om de 2 jaar georganiseerd en is altijd in de week voor
de herfstvakantie. Dit zou in een agenda in de nieuwsbrief en op de website
aangekondigd kunnen worden, zodat grootouders er langer van tevoren al van op de
hoogte zijn en er rekening mee kunnen houden in hun planning.
De opa’s en oma’s van onze kinderen waren heel enthousiast over deze (nieuwe)
opzet. Men was onder andere positief over het voorlezen en het fruitmoment.

5. 10 jarig jubileum (leuke ideeën?)
Officieel bestaat de Vlinderboom 10 jaar op 1 februari 2020, maar Tineke denkt
eraan om het in het voorjaar te vieren, zodat ook de buitenruimte gebruikt kan
worden en het als een soort Open Dag plaats kan vinden met allerlei activiteiten. De
Oudercommissie adviseert om een thema te kiezen dat dan ook meteen een paar
weken gebruikt kan worden, net als met de feestweek. Laat dit thema dan al een
paar weken voor de Open Dag starten, zodat er tegen de tijd van de feestweek ook
mooie resultaten hangen van knutselwerken door de kinderen. Qua thema
verwachten we dat de leidsters vast volop leuke en creatieve ideeën zullen hebben,
zoals gebruikelijk.
6. Dag van de leidster
De cadeaubonnen die met de ouderbijdrage gekocht zijn, zijn goed ontvangen door
de leidsters. Overmorgen is er de studiedag, die in het teken staat van teambuilding.
Aansluitend gaat het team samen uit eten. Dit is dan ook meteen het afscheid van
Lindy.
7. Rondvraag
Moeten we al leden werven voor de Oudercommissie?
Anne is er t/m juni 2020, Maggie t/m augustus 2020 en Joyce is er t/m november
2020. Tineke neemt het op in de eerste nieuwsbrief van 2020. We gaan ook erover
nadenken wie we persoonlijk zouden kunnen benaderen om te peilen of men
interesse heeft om bij de Oudercommissie aan te sluiten.
8. Volgende vergadering inplannen
De volgende vergadering is op 4 februari om 20:00 uur bij Monique, mits Veerle die
dag ook kan. Anders prikken we een andere datum.
9. Sluiting van de vergadering

