
Notulen Oudercommissie Hoera Helden 

Wanneer: maandag 22 Maart 2021 | 20.30uur 

Waar:  Via Teams  

Aanwezig:  Marloes Teeuwen, Luuk van Langen, Leontien Verhaegh, Bob Treuen en Joyce 

Peeters 

 

1. Opening 

2. Verslag 18 januari 2021 

 Geen opmerkingen  

3. Veiligheid en gezondheid 

BSO nog altijd gesloten, alleen noodopvang mogelijk. Ten tijde van schrijven; BSO geopend 

per 19 april. 

Beweging binnen De Liaan zoveel mogelijk beperken en met mondkapjes. 

Het gebruik van de noodopvang is nog steeds hoog en is niet gedaald.  

Sneltesten bij medewerkers zorgt voor minder druk op personeel. 

Medewerkers hebben nog geen vooruitzicht op vaccinatie, geen versnelling mogelijk 

vanwege beroepsgroep. 

 

4. Verhuizing  

Vanwege weeromstandigheden vertraging op gelopen, termijn verhuizing wat verschoven.  

 

Nieuwbouw De Liaan ligt op schema alleen heeft tuinaanleg vertraging opgelopen. Voor 31 

maart zal tuin verder klaar gemaakt worden en alsook het pad naar de hoofdingang. 

Plattegrond tuin iets gewijzigd tegenover ontwerp. Ontwerp is gevarieerd: kunstgras, groen 

en speelmogelijkheden.  

 

Regels m.b.t. een buitenverblijf voor kinderopvang stelt dat dreumesen en baby’s in een 

afgesloten ruimte zullen verblijven en afzonderlijk van de peuters. 

 

De nieuwe unit is toekomstproef, mocht er ooit nieuwbouwpannen zijn voor De Liaan kan 

deze unit meegepakt worden. 

 

31 Maart is de verhuizing, de resterende dagen van deze week zullen alle kinderen op de 

Liaan verblijven. De locatie Kloosterstraat wordt dan geheel leeg gehaald en verhuisd.  

Dit gebeurt door verhuisploeg (grote elementen) en de medewerkers pakken de kleine 

dingen in.  

De Pas is klaar; is erg mooi geworden en met eigen buiten speelplaats. 

 



Op 20 april is de laatste vergadering betreft budget/planning nieuwbouw Kloosterstraat. Er 

kan nog geen uitspraak worden gedaan m.b.t. planning, renovatie is lastig te plannen. 

 

De ouders van de oudercommissie zijn het erover eens dat de communicatie m.b.t. de 

verhuizing goed verloopt. Ook de filmpjes over het nieuw te betreden pand en ruimtes zijn 

goed bevallen. Herkenning voor de kinderen.  

 

 

5. Rondvraag 

 

Luuk vraagt of de huidige aanpak prettig werkt; opzet agenda/uitnodiging 

teams/communicatie via email? Tijdens deze vergadering wordt er veel vanuit Luuk gepraat 

en medegedeeld, hopelijk op meer dialoog tijdens fysieke vergadering.  

 

Wellicht de volgende vergadering: 10 mei 20.00uur.  

    


