Datum: 13 Maart 2017
Aanwezig: Inge Rutten, Willem Kraus(notulist), Robert Berkelmans, Bart Engels, Fouzia
Amhaouch-Arssi, Yvonne Heussen, Hanneke Vullings
Opening/Welkom
Bart heet ons welkom, geen mededeling
Ingekomen reacties ouders
Er is onrust over de communicatie over de wijzigingen bij Hoera ivm overname
kindercentra peel en maas
Voorbespreking
NVT
Notulen vorige vergadering
Geen op of aanmerkingen
Vergaderpunten
Stand van zaken ouderportaal:
Vanaf 14-02-2017 start hoera met Konnect op locatie Ruijstraat, en in Maasbree.
Hoera heeft een training laten doen door een aantal vaste leden en er is geregeld dat
ouders inloop momenten krijgen voor hun vragen.
Ouders die reguliere opvang hebben en in de pilot zitten, kunnen dagen die op
feestdagen vallen als een tegoed krijgen en behouden de 3 gratis dagdelen.
Voedingsbeleid:
Kernwaarde gezond, Hoeral heeft het voedingsbeleidvernieuwd op basis van de
kernwaarde gezond..
Om het voedingsbeleid te verbeteren wil Hoera de schijf van 5 gebruiken en zo min
mogelijk zout en suiker.
Er zullen vaste eet momenten zijn voor de kinderen samen met leidsters, tussendoortjes
en twee maal per dag fruit, ook seizoensfruit zal hier onderdeel van zijn en dit wil Hoera
graag doen als een uitstapje met de kinderen door bijvoorbeeld naar de markt te gaan.
Vraag over het drinken, Hoera gaat meer water aanbieden tevens ranja, de
Oudercommissie vindt het idee goed.
Bij lunch kunnen de kinderen ook kiezen voor melk
Bart vraagt of tevens diksap zal worden aangeboden, hier is over nagedacht en zal ook
mogelijk zijn.
Broodmaaltijd
Ieder kind zal de broodmaaltijd aan tafel nuttigen en de peuters zullen zoveel mogelijk
zelfstandig het eigen brood smeren, hier wordt natuurlijk individueel naar elk kind
gekeken om te zien of deze er klaar voor is.
Om de ouders hierover te informeren wordt hiervoor een brief opgesteld voor de ouders
waarna ze hiermee willen gaan starten.









Smeerkaas in verband met het hoge zout gehalte, ja of nee, de oudercommissie
zegt dat Hoera deze erin moet houden omdat ze verwachten dat dit wel een veel
gegeten hartig broodbeleg is.
Smeerworst zou Hoera willen weg doen ivm de grote hoeveelheid vitamine a.
Boterhammenworst zal worden vervangen met kipfilet.
Pasta wil Hoera weg doen
Stroop , jam, vruchten hagel,
Pindakaas wil Hoera niet meer aanbieden ivm allergieën, ouderraad is het hier
mee eens.
Hoera zal geen wit brood meer aanbieden maar altijd fijn volkoren en tarwe

Er moet naar ouders toe een beleid komen, zodat ze hierin duidelijkheid hebben.
Snoep beleid voor feestjes, bij feestjes zal er voor de kinderen iets gezond lekkers
aangeboden worden en samen een feestmuts voor het kind gemaakt worden.
Oudercommissie vindt deze punten in orde.
Ouderavond peuters
Hoera heeft een bijeenkomst gehad over het vve en het te werken in hoeken.
Denkend aan een bouwhoek en een huishoek, tevens wil hoera een exploratie tafel een
constructie hoek en atelier maken.
Dit moet in iedere groep aanwezig zijn.
Op 28maart zullen ze dit toelichten aan de ouders.
Babybeleid
Hoera wil kijken naar de mogelijkheden voor verbetering van het huidige beleid. Tevens
wordt door een aankomende wetswijzigin een hoger ouder/kind ratio gevorderd.
Om de kwaliteit te verbeteren wordt personeel een scholing aangeboden om de dienst te
verbeteren.
Ouders worden ook geïnformeerd omdat op die vrijdagen oproepkrachten aanwezig
zullen zijn om te zorgen voor de kinderen.
In deze scholing wordt ook de ouder mee genomen en kleine dingen waar de
medewerkers meer op kunnen letten tijdens hun werkzaamheden.
Buitenruimte Nieuwe School
Buitenruimte wil Hoera verbeteren en in de mei vakantie een leer en ontdek plaats te
maken.
3+ groep Nieuwe School
Het straatje wil Hoera ook op de nieuwe school gaan invoeren en hier wordt intern over
gesproken.
Suggestie Bart, kinderen wat meer voorbereiden, zodat ze weten dat dit maar voor een
paar uurtjes is en dat ze later pas hele dagen naar school gaan.
Activiteiten Kinderdrôme
Met de BSO is er over verbeteringen gesproken met de aanliggende sportschool, Hoera
gaat een rotatieprogramma aanbieden zodat de kinderen meer variatie ervaren.
Hoera mag reeds gebruik maken van bv de sumoworstelen pakken.
Voorschoolse opvang wil Hoera verplaatsen van de kinderdrome naar de basisschool van
het kind.

Personeel Ruijsstraat
Er is een personeelswijziging, mevrouw Mennen gaat voor een ander uitdaging en voor
haar is Hoera vervanging aan het zoeken
ingekomen berichten
Er zou op locatie Ruijstraat een nieuwe gebruiker van het pand komen. De geruchten die
hierover rond gaan, zorgen voor veel onrust. Hoera gaat onderzoeken wat er waar is van
deze geruchten en informeert ouders tijdig over eventuele wijzigingen.

Wat verder ter tafel komt
Robert vraagt voor de mogelijkheid voor dag opvang bij nieuwe school. Momenteel nog
niet.
Is het mogelijk de kinderen nog beter voor te bereiden. Er zijn ouders die merken dat
kinderen plots veranderen.
Carnaval, hierover is geen informatie verstuurd, de werkgroep heeft dit helaas niet
gedaan.
Volgende vergaderdata en thema's
Volgende vergadering: in Panningen.

