Notulen Bijeenkomst Oudercommissie Rakkers
25 april 2016
Aanwezig vanuit OC: Martine (voorzitter), Anouk (notulist), Daniëlle, Joost, Merel.
Afwezig: Kelly
Aanwezig vanuit Rakkers: Linda en Loes
1. Welkom
2. Nieuwe ruimte BSO en peutergroep 4 / 3. Verbouwing
Per juni komt de ruimte van Vitras vrij. Deze wordt dan eerst verbouwd, daarna komt de BSO erin.
Kinderen van de BSO worden gevraagd naar hun wensen, deze wensen worden meegenomen in de
besluitvorming en invulling van de ruimte.
Bij de verbouwing krijgt de babygroep er 2 slaapkamers bij.
De 4e peutergroep wordt ’s middags gebruikt als BSO.
Linda en Loes krijgen hun kantoor weer terug.
4.Sponsorloop E&E
Het braakliggend terrein achter het E & E wordt een beweegtuin voor jong en oud.
Om geld in te zamelen is er op 2 juni een sponsorloop. Alle kinderen van de Rakkers en de bewoners van
het E&E doen hieraan mee.
5. Nieuwe leidsters
Amanda Diks vervangt Mandy tijdens haar zwangerschapsverlof.
Eline Fleur gaat Janny vervangen, 5 dagen per week.
Het afscheidsfeest van Janny is op 27 mei van 17.00-18.30. Daarna gaat het team samen eten.
6. Halen, brengen
Het rooster is dusdanig aangepast dat er nu altijd een vaste leidster op de groep is bij het ophalen.
Meer groepen zijn langer open, dus het halen en brengen kan nu grotendeels in de eigen groep.
7. Parkeersituatie
Loes verwacht een brief van de gemeente m.b.t. het verbouwen in de Gansfortstraat.
De straat wordt opgebroken vanwege deze verbouwing. Wat dat betekent voor de parkeergelegenheid,
is nog niet helemaal duidelijk.

8. Activiteiten
-

Pleinfeest: actie ondernemen we t.z.t.
Ouderavond organiseren we na de zomervakantie
Van 16 t/m 22 juni komt fotograaf Anneke Troost voor de kdv-kinderen.

9. Rondvraag
-

Er wordt in de babygroepen gewerkt met ondersteunende gebaren.

-

Contactpersoon vanuit de ouderraad is Merel.

-

Leden van de ouderraad leggen allemaal uit waarom ze voor de ouderraad hebben gekozen;
betrokkenheid en interesse is de grote gemene deler.

-

Joost neemt afscheid van de ouderraad.

-

Anouk stopt met ingang van de zomer met de ouderraad. Er moet een nieuwe notulist gekozen
worden.

