
 

Notulen oudercommissie Grathem 09-10-2018 

Aanwezig: Femke van Heugten, Fyrosee Ramakers en Kim Hanssen 

Afwezig: Chantal Smeets 

 

1. Afscheid Judith 

15 november is de laatste werkdag van Judith. ‘S ochtend zal er een 

theatervoorstelling plaatsvinden voor de kinderen die dan aanwezig zijn op de 

peutergroep. Van 11.15 – 12.00 uur hebben alle ouders én kinderen de 

gelegenheid om afscheid te komen nemen. Tevens is er op 13 november van 

17.00 – 18.00 uur de gelegenheid voor ouders én kinderen om afscheid te komen 

nemen.  

Na de herfstvakantie wordt er gestart met het thema feest. Hierin worden 

verschillende feesten met de kinderen onder de loep genomen en zo zullen de 

kinderen ook samen naar het afscheidsfeest van juf Judith toeleven.  

Fyrosée zal met José kortsluiten of er al plannen zijn om iets met de kinderen 

voor de Judith te knutselen. 

Vanaf maandag 19 november komt Anouk Driessen op de maandag en de 

dinsdag. 

 

2. Samenwerking met onderwijs, terugkoppeling overleg peuters-kleuters 

Het eerste overleg tussen de leidsters van Hoera en de leerkrachten van de 

groepen 1-2 heeft plaats gevonden. Tevens waren Ron Aspers, Lisette Fraiquin en 

Kim Hanssen hierbij aanwezig. Er zijn verschillende afspraken gemaakt: 

- De leidsters van Hoera zullen in een viertal bijeenkomsten door Ron Aspers 

worden bijgeschoold over het Jenaplanonderwijs. 

- Vóór kerst zullen de leidsters van Hoera visite gaan lopen bij de 

kleutergroepen en andersom.  

- Op korte termijn zal er gezamenlijk een thema worden gekozen en uitgewerkt, 

waarbij ook de samenwerking in de communicatie naar ouders wordt gezocht. 

- In de toekomst wil Hoera ook de samenwerking zoeken in het 3+ beleid. (Kim 

zal Roxana vragen om de 3+ materialen te bekijken. Zijn deze in voldoende 

mate aanwezig bij Hoera Grathem?). 

- Het peuter/kleuteroverleg zal structureel ingepland worden. 

 

3. Nieuwe tarieven 2019 

De nieuwe tarieven voor 2019 zijn door Femke en Fyrosée goedgekeurd. 

 

4. Jaarverslag 2018 

Femke en Fyrosée zullen contact opnemen met Chantal en Nicole om dit uit te 

werken. 

 

5. Ranja 

Fyrosée vraagt waarom er in de peutergroep ranja aan de kinderen wordt 

geschonken i.p.v. water. Er is een gezondheidsbeleid en ranja is hierin 



toegestaan. Ouders kunnen het aangeven wanneer ze niet wensen dat hun kind 

ranja krijgt. 

  

6. Veiligheids –en gezondheidsbeleid 

Het veiligheids –en gezondheidsbeleid bestaat uit drie onderdelen; sociale 

veiligheid, fysieke veiligheid en gezondheid. De leidsters hebben de taak om grote 

risico’s bij kinderen te vermijden én ze te leren omgaan met kleine risico’s. De 

bovengenoemde onderdelen zullen methodisch aan de kinderen worden 

aangeboden. 

 

7. Nieuwe datum 

Het komende overleg zal plaatsvinden op donderdag 10 januari om 19.45 uur. 

 

8. Behoeftepeiling 

Rond april/mei zet Hoera op vraag van de Oudercommissie opnieuw een 

behoeftepeiling uit onder de ouders voor de woensdag en vrijdag BSO. Bij 

minimaal 5 aanmeldingen per dag en bij voldoende medewerkers gaat de BSO 

opvang op die dagen open.  

 

 

 


