Notulen Oudercommissie Nederweert, 17-11-2016
19:30, BS. de Kerneel in Nederweert

Aanwezig: Lieke, Hanneke, Sigrid, Carly, Inge en Yvonne
Notulen vergadering 17 november 2016

1. Opening

2. Notulen vorige vergadering
Geen opmerkingen over verslag vorige vergadering
3. Nieuws uit Hoera Nederweert
GGD inspectie geweest in Budschop. Rapport was vol lof.
Kindaantallen lopen in Budschop weer een beetje terug. Om VVE gecertificeerd te blijven is het nodig
om 10 uren te draaien. Dus vandaar dat er gekozen om meer dagen open te zijn met een kleinere
groep.
De prijzen voor de kosten van kinderopvang 2017 zijn gecommuniceerd naar ouders. Hier zijn geen
reacties van ouders op gekomen.
Het aantal kinderen voor Upke Dupke is een beetje teruggelopen. Hierdoor is er meer
samenwerkingen tussen de groepen Upke Dupke en Eigen Wijsje. Dit bevordert de samenwerking
tussen de leidsters van beide groepen.
Kristel gaat naar IKC Leuken, vanaf het moment dat Leuken in het nieuwe gebouw haar deuren
opent.
De Arrangementen die zijn samengesteld met het Rick, daar is weinig animo voor. Dus waarschijnlijk
wordt hier geen vervolg aan gegeven.
De BSO-leidsters gaan een cursus volgen “Oog voor interactie”. In deze cursus gaat het om, wat doet
mijn interactie met kinderen.
Voor 2017 wil Sigrid graag dat de leidsters van de babygroep de cursus Babycoach gaan volgen.

Sigrid is zelf begonnen met de cursus ‘leider IKC’.
Op de Bongerd gaat het goed. ’s Middags is het vaak wat rustiger, maar in de ochtenden zijn er soms
al 9 kinderen.
4. Geplande activiteiten
Er is geen Halloweenactiviteit of kerstmarkt gepland.
Eventueel nog een keer een lezing?
We willen kijken bij het Centrum bij Jeugd en Gezin. Inge vraagt na bij CJG wat de mogelijkheden zijn
voor een lezing voor met name de ouders van de kinderen van 0-4 jaar.
Eventueel EHBO voor kinderen?
Carnavalsoptocht;
Er zijn nog geen verkeersregelaar gevonden.
Sigrid heeft nog niets gehoord of er een thema bedacht moet worden of er hulp nodig gewenst is van
OC.
5. Nieuwe leden voor Oudercommissie
Er is wel al navraag gedaan bij de leidsters. Maar nog geen kandidaten benaderd. Er is nog geen
oproep gedaan, maar een persoonlijke benadering werkt vaak het beste.
6. Rondvraag
Carly geeft aan dat wanneer Nathan naar school gaat, ze aan het denken om te stoppen, maar dat
duurt nog ongeveer 1,5 jaar.
Einde vergadering.
Lieke en Yvonne ontvangen van Sigrid een boeket bloemen voor hun inzet voor de Oudercommissie.

Volgende vergadering 2 februari 2017 om 19.30 in de Kerneel.

