Notulen overleg Ouder Commissie de Vlinderboom
Datum:

woensdag 3 april 2019

Tijd:

20.00-21.30

Locatie:

bij Mozes

Aanwezig:

Veerle, Laura, Joyce, Anne, Tineke, Monique, Maggie

Afwezig:
Notulen:

Maggie

Opening van de vergadering
Welkom
Mededelingen namens De Vlinderboom: een nieuwe wet schrijft voor dat
kinderdagverblijven vóór 2023 aan nieuwe eisen moeten voldoen: wie op
babygroepen werkt, moet de babycursus hebben afgerond en alle medewerkers
dienen taalniveau 3F te hebben. Iedereen is nu al geslaagd voor de cursussen.
Complimenten van de OC aan het complete team!

1. Notulen 19 februari 2019 (bijlage)
De notulen zijn goedgekeurd en kunnen op de website geplaatst worden. Tineke laat
dit doen.
2. Brief vraag om ouderbijdrage
Het thema van de feestweek zal dit jaar circus zijn en start op 17 juni.
Anne heeft de brief vorige keer opgesteld en past deze aan voor dit jaar.
We communiceren om vóór 15 mei de financiële bijdrage te leveren, dan kunnen we
bepalen hoeveel we aan cadeaus kunnen aanschaffen. Men mag weer contant geld
achter laten of overmaken. Dan zorgt Peter dat het bedrag bij Maggie terecht komt.
Als geschenk voor de kinderen zijn diverse ideeën besproken. Veerle en Maggie
bestellen/ kopen de cadeaus.
Monique zorgen voor een onderdeel van het cadeau en zal deze op de maandag van
de feestweek op het KDV afgeven. Aan de ouders vragen we om de kindjes iets te
laten knutselen in bijpassend thema van de cadeaus. Anne zet een
voorbeeldafbeelding in de brief naar de ouders.

3. Dag van de leidster
Deze valt op 19 september 2019. We geven weer cadeaubonnen aan de juffen, van
nader te bepalen winkel. Joyce zal deze kopen.
4. Parkeren (Monique)
Monique heeft al meerdere malen ervaren dat ze op de fiets bijna aangereden werd
door auto’s die gehaast achteruit reden na het brengen en ophalen. Tineke zal bij de
gemeente Goirle aankaarten dat de situatie onoverzichtelijk is. Wellicht hebben zij
ideeën om de situatie veiliger te maken (spiegels?). Ook in de nieuwsbrief zal er een
verzoek geplaatst worden aan de fietsers en automobilisten om beter rekening met
elkaar te houden en bij voorkeur achteruit in te parkeren.
5. Mail, wie wil het controleren en beantwoorden hiervan op zich nemen?
Laura heeft een overdracht gemaakt voor de mailbox en het penningmeesterschap.
Monique ontfermt zich over de mailbox en Maggie over de Excel met kosten en
baten.
6. Afscheid Laura
Laura wordt hartelijk bedankt voor haar bijdrage aan de OC.
7. Rondvraag
Tineke vraagt of er op de ouderavond een oproep gedaan moet worden voor nog een
OC-lid. Momenteel is 5 personen voldoende. Anne en Maggie zullen als eerste
vertrekken over zo’n anderhalf jaar. Tegen die tijd is nieuwe aanwas zeker gewenst.
8. Sluiting van de vergadering
De vergadering wordt gesloten. De volgende vergadering is op 27 augustus om 20:00
uur bij De Vlinderboom.

