Agenda overleg Ouder Commissie de Vlinderboom
Datum:
Tijd:
Locatie:
Uitgenodigd:
Afwezig:
Notulen:

dinsdag 4 februari 2020
20.00 - 21.30 uur
Monique
Veerle, Joyce, Anne, Tineke, Monique, Maggie
x
Monique

1. Opening van de vergadering
We feliciteren Tineke met het 10-jarige jubileum, met een gebakje en een bloemetje
namens alle ouders.
2. Notulen 2 oktober 2019
Deze is via de mail goedgekeurd.
3. Jaarverslag
We hebben allemaal het jaarverslag bekeken, de uitkomsten hiervan zijn erg duidelijk
en positief. Tineke geeft aan dat het vooral heel fijn is geweest om met het hele team
aan teambuilding te werken, dat heeft een positieve uitwerking op de algehele sfeer
gehad en komt de Vlinderboom alleen maar ten goeden.
4. Evaluatie Kerst
Afgelopen jaar was de opkomst van de kerstviering niet heel groot. Tineke geeft aan
dat erover gedacht wordt dit anders aan te pakken. Dit jaar staat in het voorjaar het
jubileum centraal en daaraan sluitend de open dag. Het idee is om te kijken of dit een
meer geschikt moment is om met ouders, kinderen en personeel samen te komen.
5. Wisseling van de leidsters
Tineke vertelt meer over de wisseling van de leidsters. Ook geeft zij aan dat er meer
kinderen naar de Vlinderboom komen en dat dat samen met de wisseling van de
leidsters voor meer vacature ruimte heeft gezorgd. Gelukkig vallen de ‘gaten’ nu
goed genoeg op te vullen met het huidige personeel, wat hartstikke fijn is.
6. Jubileum
Het weekend van 16-17 mei zal het gaan worden en dan een van deze data’s. Tineke
gaat aanstaande donderdag samen met Lenny zitten om meer invulling te geven aan
het jubileum. Tineke neemt mee om ook de juffen feestweek in deze week
organiseren. En koppelt dit terug aan de O.C. zodat die kunnen kijken hoe daar
invulling aan te geven.
Tineke denkt aan een cadeautip: Kartonnen boekjes (mogen ook gebruikt zijn).
7. Geld in kas.
In de kas zit nog 6 euro. We beginnen met het inzamelen van het geld in de week
voor de ouderavond op 2 april. Anne zorgt ervoor dat de brief aangepast wordt en op

tijd naar de vlinderboom gaat en deze via de mail verspreid kan worden. We denken
nog na over een cadeautje dat ouders kunnen knutselen aan de hand van het thema
van jubileum.

8. Aantrekken nieuwe leden.
Tineke vraagt aan twee nieuw gezinnen of hun gegevens naar ons toe mogen komen.
Monique en Maggie vragen aan Anne of ze interesse heeft.
Na het vragen van bovenstaande mensen, plaatsen we ook nog een berichtje op
Facebook / Instagram. Veerle zorgt voor dit berichtje.
9. Rondvraag
x
10. Volgende vergadering inplannen
De volgende vergadering staat gepland voor 7 april, eventueel nieuwe leden sluiten
daarbij meteen aan.
11. Sluiting van de vergadering

Actielijst
1. Werven nieuwe leden
* Anne
* Overige
2. Thema jubileum doorgeven aan de O.C.
3. Nadenken over het ‘knutselcadeautje’ van de ouders
voor de Vlinderboom
4. Brief geld verzamelen aanpassen en deze op tijd
aanleveren, zodat deze verstuurd kan worden.
5. Eventueel, wanneer nodig, een berichtje maken en deze
laten plaatsen op Nieuwsbrief/Facebook/Instagram voor
het werven van nieuwe leden, uit naam van de O.C.

Maggie/Monique
Tineke
Tineke
Joyce en Monique
Anne
Veerle

