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otulen bijeenkomst oudercommissie Kleine-Ikke (OC) 
 

Datum:  Dinsdag 15-10-2013 
Aanwezig: Carmen, Mariëlle, Norbert, Dion 
Afwezig:  Esther, Fatima 
Locatie:  Bij Dion 
 

Agenda 
Op de agenda staan de volgende punten: 

1. Welkom/introductie nieuwe leden 
2. Notulen 24 september en actielijst 
3. Sinterklaas (e-mail Marlies/toegevoegd agendapunt) 
4. Kerstmarkt en promotie; ideeën? (e-mail Marlies) 
5. Herverdeling taken OC 
6. Stukje nieuwsbrief (Carmen) 
7. Afscheid oud OC-leden (Dion/e-mail Lex) 
8. Checklist nieuwe leden 
9. Rondvraag 

 

Welkom/introductie nieuwe leden 
We verwelkomen Norbert van Eys. Na de overname van de Hortus brengt hij een zoon naar de BSO en heeft 
zich direct aangemeld voor de OC. Twee andere geïnteresseerden, Tessa Dijkhuis en Wim van den Berg, hebben 
aangegeven te druk te zijn momenteel. Wim geeft aan wanneer hij het rustiger krijgt; hij zou dan indien nodig 
nog aan willen schuiven. Van Marcel is niets vernomen. Dion e-mailt Wim nog dat we graag t.z.t. horen mocht 
hij nog willen, dan kunnen we dan kijken of het nodig is. De ledenwerfblaadjes kunnen van de muur en de 
nieuwe namen op de website. (actie Dion) 
 

Notulen 24 september en actielijst 
Mariëlle heeft gemaild dat de notulen er goed uitzien, verder waren er geen opmerkingen; bij dezen zijn de 
notulen goedgekeurd. De bijgewerkte actielijst bevindt zich onderaan de notulen. 
Aanvulling bij de actiepunten: 

- 71) Afscheid OC-leden: dit wordt een agendapunt op de vergadering met de heren. (agendapunt) 
- 74) Naamkaartjes op bakken: Carmen heeft contact opgenomen met Betty. De BSO is de enige met 

dubbel gebruik van de bakken. Boeklon zou dan een betere optie zijn dan klittenband. Voor het KDV 
maakt één naam per bak niet uit, bij de BSO is aan weerszijden een naam van kinderen die een bak 
delen een optie. Carmen heeft een leuk ontwerp gemaakt. Ontwerp is akkoord, Carmen verfijnt en 
stuurt het naar de administratie en geeft door dat de OC kan helpen met opplakken. (actie Carmen) 

 

Sinterklaas 
Er is bij Kleine Ikke overleg geweest over Sinterklaas. De Sinterklaas was niet zo’n succes. Het idee is nu om 
alleen Pieten te doen (er zijn 5 pietenpakken beschikbaar) en op 5 december vanaf 16:00 uur (vrijblijvende) 
inloop te doen voor ouders terwijl er Pieten rondlopen. De kinderen krijgen een cadeautje mee naar huis. Doel 
is om het voor de kinderen en de groepen niet te langdurend en te onrustig te maken. Verzoek is of de OC 
ideeën heeft en/of mee wil helpen.  
De OC is het eens met het besluit omtrent de Sint en het doel om het niet te onrustig te maken voor de 
kinderen. Bovendien kost een Sint langs de groepen sturen enorm veel tijd en zijn niet alle kinderen hier zo 
gecharmeerd van. Aanvullende ideeën van de OC:  

- Mariëlle stelt voor de zwarte Pieten niet op de groepen maar in de Kuil te doen. Hier kunnen eventueel 
ook cadeautjes opgehaald worden. Ouders kunnen als ze hun kind ophalen langs de Kuil. Pieten 
hebben de ruimte/speelgoed om gek te doen. ‘CCP: Centraal Pieten Punt’ oppert Norbert. Hier kunnen 
dan ook pepernootjes gestrooid/uitgedeeld worden, evt. limonade. 

- Het blijft rustiger op de groepen. Kinderen kunnen zo lang kijken als ze prettig vinden. 
- OC kan helpen met versieren en andere zaken, Dion wil (als hij er is) wel foto’s maken. 

Carmen communiceert dit naar Marlies. (actie Carmen) 
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Kerstmarkt en promotie; ideeën? 
Marlies de Groot van Kleine Ikke heeft gemaild dat er een kerstmarkt is in de wijk Frankrijk. Hier zou Kleine Ikke 
een kraam kunnen huren om reclame te maken. De vraag is wat de OC hiervan vindt en of er nog ideeën zijn. 
Het lijkt de OC een uitstekend plan om in deze naastgelegen wijk als kinderdagverblijf van je te laten horen en 
we vinden het leuk dat we hierbij betrokken worden. De OC-leden willen indien mogelijk ook graag komen 
helpen. Enkele ideeën:  

- Leuk –maar misschien te kostbaar- om de ballonnenman van de open dag te regelen. Dat is een echte 
trekpleister. 

- Wanneer mensen geïnteresseerd zijn moet er iets mee te geven zijn. Een folder of flyer dus. Wellicht 
hierop ook het e-mailadres van de OC, voor als men vragen heeft. 

- Als het mag een (of meer) vuurkorf neerzetten. Brood of spekjes erboven garen voor de kinderen of 
warme chocolademelk schenken. Moet er wel genoeg toezicht zijn. Maar ook: vuur is leuk maar ook 
spannend dus pa of ma moeten wel even mee en zien zo de stand! 

- Methode materiaal van Uk en Puk ter inzage. 
- Misschien een leuk presentje voor kinderen bijv. kleurplaat met Kleine Ikke logo, of iets anders met 

kaartje/labeltje eraan met Kleine Ikke logo. 
Dion communiceert dit naar Kleine Ikke. (actie Dion) 
 

Herverdeling taken OC 
Door komst vertrek van leden binnen de OC is een aantal taken vacant geworden. De taken die nu verdeeld zijn:  
Carmen : Beheer e-mailaccount, nieuwsbrief, activiteiten. 
Fatima : Contact met Kleine Ikke 
Dion : Secretaris (notulen, agenda) 
Taken die er waren en nu open zijn/komen:  

- Tweede contact voor e-mailaccount. 
- Voorzitter 
- Tweede contact Kleine Ikke 

Norbert en Mariëlle geven aan wel richting beleidsmatig betrokken te willen zijn. Besloten wordt in de volgende 
vergadering zonder KI (2014) de taken tegen het licht te houden en her te verdelen. (agendapunt) 
 

Stukje nieuwsbrief 
Carmen leest een voorstel van een stukje voor de nieuwsbrief voor en dat is akkoord. De namen van de nieuwe 
leden worden ook vermeld en ook dat als men wil weten wat de OC doet dat de notulen na te lezen zijn op de 
website. Carmen regelt het stukje voor de nieuwsbrief. (actie Carmen) 
 

Checklist nieuwe leden 
Dion registreert de gegevens van de nieuwe leden en zorgt dat ze bij de e-mail worden betrokken. Ook is er een 
checklist van zaken die belangrijk zijn voor nieuwe leden. Dion zal deze toesturen. (actie Dion)  
 

Rondvraag 
Carmen:  - Heeft namens de OC een kaartje voor Maaike gekocht en cadeaubon. Maaike heeft via Dion 

een geboortekaart gestuurd aan de OC 
  - Mauk was gestoken door een wesp en dit is uiterst zorgvuldig afgehandeld. Waar een 

compliment te maken? Op persoonlijke titel aan Kleine Ikke.  
Algemeen nog ter sprake:  

- Is het thema ‘Jongleren in Verkeer’ ook op de BSO? Dit i.v.m. de ouderavond. 
- Uitnodigingen voor ouderavonden e.d. worden bijgevoegd in e-mail. Beter is om ze meteen bij openen 

van de e-mail te zien, zeker als het maar één of een half A4-tje betreft. Doorgeven aan K.I. 
- Het etentje plannen zou vroeg in december of in januari kunnen i.v.m. drukte rondom kerst. Wat 

vinden de heren? Dion vraagt na. (alle punten actie Dion) 
- Vervoer uitjes: dit punt is vorige vergadering besproken. Naar het bleek werden kinderen niet volgens 

de wettelijke maatstaven vervoerd en/of ouders niet op de hoogte gebracht van het uitje. De OC wil dit 
toch volgende keer op de agenda zetten, omdat deze uitjes erg leuk zijn, maar zo niet door kunnen 
gaan. Wellicht is eerder plannen, hulp ouders, aanschaf rugsteuntjes/zitjes en/of sponsoring van 
Babyhuis hierin een idee? (agendapunt) 
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Volgende vergadering 
De volgende vergadering is op 26 november om 20:00 uur bij Kleine Ikke. De volgende punten zijn als 
agendapunten genoemd: 

- Notulen/actielijst vergadering 15 oktober 
- Afscheid oud OC-leden (etentje) 
- Jaarplanning 2014 (Dion) 
- Sinterklaas 
- Kerstmarkt 
- Taakverdeling OC (OC vergadering zonder KI) 
- Update Kleine Ikke: hoe gaat het? 
- Narekenen mogelijkheid 40 weken+4 vakantieweken (Lex/Alex) 
- Vervoer Uitjes 
- Poster OC 

 

Actielijst 
Hieronder alle recente actiepunten in één lijst. Dikgedrukt zijn de punten die nog open staan. In de vorige 
notulen als ‘voltooid’ genoteerde punten worden niet vermeld. 
 

 Actiepunten/ besluiten Verantwoordelijke Termijn Status Datum 
gereed 

71 Navragen afscheid vertrekkende OC-
leden 

Dion  Voltooid 10 oktober 
2013 

72 Benaderen potentiële nieuwe leden Dion z.s.m. Openstaand 28 september 
2013 

73 Communiceren afzien van 
uitwisseling naar Nijkerk 

Fatima  Openstaand  

74 Ontwerp naamkaartjes en overleg 
Betty/administratie K.I. 

Carmen  Openstaand  

75 Mogelijkheid 40 weken + 4 vakantie 
narekenen/bespreken 

Alex/Lex  Openstaand  

76 Communiceren nieuwe 
belastingregels kwartaalopgave 

Alex/Lex  Openstaand  

77 Contact met Betty over Sint en rol 
OC 

Carmen  Openstaand  

78 Opzet stukje nieuwsbrief Carmen Voor 
herfstvak 

Openstaand  

79 Wim van den Berg mailen en 
ledenwerfblaadjes weghalen 

Dion  Openstaand  

80 Communiceren ideeën Sint Carmen  Openstaand  

81 Communiceren ideeën Kerstmarkt  Dion  Openstaand  

82 Stukje nieuwsbrief Carmen  Openstaand  

83 Checklist nieuwe leden doorsturen Dion  Openstaand  

84 Doorgeven punten rondvraag aan KI Dion  Openstaand  

 
 


