
 

Notulen Dinsdag 10 mei 2016 

Oudercommissie Hoera Kessel 

 

Aanwezig: Hanneke, Karin, Anneke, Ruth, Josien, Yvonne en Renee 

 

1. Opening: 

Anneke opent de vergadering. Zij heeft de taak als voorzitter van Josien 

overgenomen.  

 

2. Voorstelronde: 

Hanneke heeft met Antoinne Teeuwen afgesproken dat hij voor elke vergadering de 

agenda, notulen en ingezonden stukken doorgestuurd krijgt. Hij besluit dan zelf of hij 

aan de vergadering deel neemt. 

 

Josien: Dit is voor Josien de laatste vergadering. 

Karin: Geeft aan er ook mee te gaan stoppen.  Dit is ook haar laatste vergadering. 

Wij bedanken Josien en Karin voor hun inzet!!  

Datum voor afscheidsetentje is gepland op Dinsdag 2 juni 19:00u bij de Heren van 

Baarlo. 

 

Taken zijn verdeeld: 

Anneke: Voorzitter 

Ruth en Renee: Notuleren, controleren voor elke vergadering de mailbox. De inlog 

gegevens heeft Renee.  

Yvonne: regelt attenties 

 

3. Mededelingen en ingekomen stukken: 

Het jaarverslag 2015 is bij deze vast gesteld. Karin bedankt hiervoor!  

(Centrale ouderraad bestaat niet meer, dit is nu de denktank.) 

 

4. Notulen vorige vergadering: 

De notulen zijn vastgesteld.  

Moederdagactiviteit is toch doorgegaan. Vaders hebben op zaterdag 30 april samen 

met de kinderen geknutseld. Activiteit was geslaagd.  Zal niet structureel elk jaar 

plaats vinden. 

Aandachtspunten: 

- Informatie en datum kwam wat te kort van te voren 

- 1ste zaterdag van de meivakantie is geen handige datum 



 

5. Nieuws Hoera: 

Er is ervoor gekozen om alle kinderen onder te brengen op 1 locatie.  

Voor 1 juni zullen alle kinderen tijdelijk naar locatie binnenweg gaan, zodat locatie de 

Merwijck verbouwd kan gaan worden.  De verbouwing zal gebeuren in de zomer en 

het najaar. Daarna zullen alle kinderen naar locatie Merwijck gaan en gaat de 

binnenweg dicht.   

Er wordt gekeken dat de kinderen zoveel mogelijk de bekende gezichten van de 

leidsters blijven zien. 

 

Er wordt een brief opgesteld om ouders te informeren. Deze brief zal eerst naar de 

oudercommissie worden gestuurd om goed door te nemen. 

Aandachtpunten voor de brief: 

- Belangrijk dat erin staat dat het tijdelijk is 

- Geen concrete datum maar wel najaar 2016 benoemen 

- Belangrijk dat ouders weten dat ze op de hoogte worden gehouden. 

Het wordt als prettig ervaren dat ouders ook gebeld worden over de ontwikkelingen. 

 

6. Belaef Kessel 

De binnenweg zal tijdens deze dag open zijn. De Merwijck niet. Leidsters zullen deze 

dag zelf regelen en invulling geven. Er zal een poppenkastvoorstelling zijn en 

kinderen kunnen geschminkt worden. 

Yvonne zal Lotje nog vragen of de oudercommissie hier nog iets in kan betekenen.  

 

7. Rondvraag 

- Belangrijk om aan de dag van de leidsters te denken. Dit is 15 september 2016. 

Altijd de 3de donderdag van september. Per medewerker mag een bedrag van 

4,50 euro worden besteed. Het gaat dit jaar om ongeveer 11 personen, ook de 

stagiaires worden hierin meegenomen.  Rond die tijd bekijken om hoeveel 

personen het precies gaat. 

Idee: Ijsbon van Clevers, en wat leuks knutselen voor op de deur bij Hoera.  

- Anneke vraagt waar de stukken voor de oudercommissie vandaag komen. En of 

ze hier zelf achteraan moet of ze ergens kan vinden. Hanneke zal zorgen voor 

input. 

- Er zijn nieuwe leden nodig omdat Josien en Karin stoppen. Iedereen gaat ouders 

vragen. 

- Volgende vergadering 6 september zal starten om 20:15u bij Yvonne.   

Om 19:00u komen we (buiten Hanneke) alvast bij elkaar om te knutselen voor de 

dag van de leidsters. 

- Punten voor de agenda van 6 september: 

o Opening locatie de Merwijck na de verbouwing 

o Dag van de leidsters 

o Najaarsactiviteit  

o Kerstactiviteit 


