Notulen Oudercommissie Vlinderboom d.d. 19 februari 2019

Aanwezig: Veerle, Maggie, Laura, Joyce, Manolya, Anne
Afwezig: Monique
Locatie: bij Veerle thuis

Opening van de vergadering
De OC heet Maggie welkom. Alle leden van de OC en Manolya stellen zich kort voor.
1. Notulen 13 november 2018
In de notulen zal voortaan niet meer het adres worden opgenomen van de
vergadering. Dat voegt geen relevante informatie voor de ouders toe.
Joyce zal punt 2 van de notulen iets anders verwoorden en de nieuwe versie aan
Manolya sturen. Mogelijk leidt de huidige tekst bij punt 2 bij de ouders tot vragen.
2. Jaarverslag 2018
De leden van de OC hebben het Jaarverslag 2018 gelezen en vonden het duidelijk.
Er zijn geen vragen of opmerkingen.
3. Jaarplan 2019
De leden van de OC hebben het Jaarplan 2019 gelezen en vonden het duidelijk. Er
zijn geen vragen of opmerkingen.
4. Evaluatie kerst
De kerstviering was geslaagd. Het was gezellig druk, maar niet te druk. Het samen
zingen van liedjes werd als gezellig ervaren. De OC vindt het leuk dat de
Vlinderboom de locatie van de kerstviering was.
In de uitnodiging voor de volgende kerstviering zal Manolya opnemen dat het ook
mogelijk is om later dan de aanvangstijd nog binnen te komen en eerder dan de
eindtijd weg te gaan.
5. Idee ouderavond
De ouderavond vindt plaats op maandag 8 april 2019. Het was niet mogelijk een
cursus te geven over EHBO bij kinderen. Dat onderwerp wordt meegenomen naar
volgend jaar.
Dit keer zal Joyce van Joyeux opvoedadvies een lezing geven met als onderwerp
“driftbuien bij kinderen”. De OC vindt dit een interessant onderwerp.
De leden van de OC stellen zich tijdens de lezing kort voor.
De ouderavond zal plaatsvinden in De Deel in plaats van in de Wildacker, omdat
laatstgenoemde locatie al bezet was op 8 april a.s.

6. Parkeren
Dit onderwerp is door Monique op de agenda gezet. Aangezien zij afwezig is, schuift
dit onderwerp door naar de volgende vergadering.
Manolya merkt wel op dat de grote struik aan de voorzijde van het terrein zal worden
verwijderd.
7. Vertrek Anne
Donderdag 7 maart 2019 zal de laatste werkdag van juf Anne op de Vlinderboom zijn.
Het is erg jammer dat zij de Vlinderboom gaat verlaten. Anne zal een cadeau’tje
regelen en dat op 7 maar a.s. geven namens de OC.
8. Overdracht penningmeester
Laura zal na de volgende vergadering de OC verlaten, omdat dan haar laatste kindje
naar school gaat. Maggie neemt het penningmeesterschap van haar over. Laura zal
de financiën volgende vergadering overdragen aan Maggie. Er zit nog € 30 in kas.
Manolya zal nadenken over invulling van de feestweek in juni. Tijdens de volgende
vergadering zal de OC een knutselwerk bedenken en kort daarna de brief versturen
aan de ouders met de oproep om een bijdrage te geven.
9. Rondvraag
In de december 2018 is er weer een GGD inspectie geweest. Alles was helemaal
goed. Complimenten namens de OC!
10. Sluiting van de vergadering
De vergadering wordt gesloten. De volgende vergadering is op woensdag 17 april
2019.

