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otulen bijeenkomst oudercommissie Kleine-Ikke (OC) 
 

Datum:  Dinsdag 18-3-2014 
Aanwezig: Carmen, Daniëlle, Mariëlle, Dion 
Afwezig:  Norbert 
Locatie:  Bij Mariëlle  
 

Agenda 
Op de agenda staan de volgende punten: 

 Notulen vergadering 11 februari:      (10 min) 

 Contact Betty Pasen/Voorjaar/Koningsdag (Carmen)    (10 min) 

 Vervoer Kleine Ikke (e-mail Alex)      (10 min) 

 EHBO-cursus (e-mail Kleine Ikke)      (10 min) 

 Samenstelling/taakverdeling OC: nieuwe leden?    (10 min) 

 Rondvraag        (10 min)  
Daniëlle Hulshof heeft positief gereageerd op de e-mail vanuit de OC om de vergadering bij te wonen en is er nu 
voor het eerst bij en we zijn blij dat ze besluit zich bij de OC te voegen! Dion meldt dit bij de heren (actie Dion).  
Er wordt bij dezen vastgelegd dat de vergadering van de OC zonder Kleine Ikke terug verhuist naar 20:00 uur. 
 

Notulen/actielijst vergadering 11 februari  
De notulen zijn reeds per e-mail goedgekeurd en staan inmiddels ook op de site. De actielijst is bijgewerkt en 
staat onderaan deze notulen.  
 

Contact Betty Pasen/Voorjaar/Koningsdag 
Carmen heeft van Betty de ideeën van het team van Kleine Ikke gekregen, met het verzoek dat als de OC nog 
leuke ideeën heeft, of we deze willen melden.  
Pasen (week van 14 april) 
Ideeën team: eieren zoeken, eieren schilderen, placemat maken, hele week paaslunch. 
Carmen heeft nog een idee om een eierdozenspel te maken (‘eieren’ verzamelen met een dobbelsteen) voor de 
Reuzenstap-kinderen. Voor de jongere kinderen:  

- bloempotten schilderen, vogelhuisjes schilderen; 
- thema ‘jonge dieren’ aanhalen, lammetjes maken (print van kop en lijf op papier en beplakken met 

watten), kip en kuiken maken (grote hand/bruine verf en kleine hand/gele, indien mogelijk broer/zus); 
- tulpenbloemen verven (groene stengels op papier, kleine handjes in kleuren verf als bloemkoppen). 

Koningsdag (vrijdag 25 april) 
Ideeën team: kroontjes en vlaggetjes maken. De OC wil wel helpen met ideeën deze dag, maar naar het blijkt is 
het voor de meesten niet mogelijk er aanwezig te zijn. We kunnen wel helpen met voorbereiden. Opties:  

- Spelletjesparcours weersafhankelijk buiten/in de kuil (met bijv. hoepels, klimmen, zitten op de troon). 
- Een foto maken op een versierde troon met een kroon, of met een grote kroon van stoepkrijt op het 

plein en dan foto’s maken.  
- Kleurplaat wedstrijd en/of verhaal afmaken.  
- Thema-boeken uit de bibliotheek halen over ‘Prinsje’ bijvoorbeeld  

We vinden het leuk om mee te denken hiervoor maar vragen ons af of het team zelf écht zo weinig ideeën 
heeft. Carmen zal in ieder geval onze voorstellen doorgeven aan Betty en aangeven dat we vooral in de 
voorbereiding kunnen helpen. (actie Carmen en agendapunt) 
 

Vervoer Kleine Ikke 
N.a.v. een uitje heeft Dion nog eens de regels voor vervoer van kinderen aangekaart. Alex heeft dit uitgebreid 
uitgeplozen en de OC hierover geïnformeerd, waarvoor complimenten. Kleine Ikke hanteert het volgende:  
Langer dan 1,35m => op de normale stoel. 
Kleiner dan 1,35m => in een stoeltje of zitverhoger 

Onder de 15 kg => in de eigen stoel mits deze het juiste EU keur heeft en tot 15kg geschikt is. 
Boven de 15 kg => in de zitverhoger van Kleine-Ikke 
Boven de 36 kg => ?? dan mag je niet mee, dit is nog niet voorgekomen. 
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EHBO-cursus 
Kleine Ikke stelt voor om voor ouders (net als in Nijkerk) een EHBO-cursus gericht op kinder-EHBO te 
organiseren. De OC vindt dit een erg goed idee. Er zijn nog wat vragen over de organisatie waarvan de 
antwoorden wellicht uit de ervaringen in Nijkerk kunnen komen:  

- Hoe organiseer je de datum versus inschrijvingen (er is nl. een minimum). 
- Waar vindt het plaats? 
- Hoe breng je het naar ouders (e-mail, pakkende brief/geen bijlage!)? 
- Bij weinig inschrijvingen of om zeker te zijn van genoeg evt. samen met Lelie of school organiseren? 
- Hoe breng je de kosten/vergoeding door zorgverzekering: informatie verstrekken of zelf uitzoeken? 

 
De OC heeft een idee ter promotie, nl. om met een aantal OC-leden met pleisters en hoofdverbanden flyers uit 
te delen op een (druk) afhaalmoment om dit onder de aandacht te brengen en steun van de OC aan dit soort 
initiatieven te benadrukken. Daniëlle zal de vragen en het voorstel aan KI communiceren. (actie Daniëlle en 
agendapunt) 
 

Samenstelling/taakverdeling OC 
We zijn, nu Daniëlle ons komt versterken, met zijn vijven. Norbert is echter afwezig en de vraag is ( na 
geruchten over vertrek van zijn zoon van de BSO) of hij lid blijft. Mariëlle ziet hem wel eens op school dus vraagt 
dit na bij hem. (actie Mariëlle) Dion heeft 3 reserveleden gemaild. Daniëlle is erbij, de andere twee zijn 
momenteel te druk. Mariëlle heeft Betty gevraagd of de leidsters misschien tips hebben van ouders die 
betrokken zijn en voor wie het misschien wel wat is. Ze zal van Betty nog bericht krijgen. (actie Mariëlle) Het 
streef aantal is 5 á 6 leden. We zullen ook zelf onze oren open houden en indien er een gelegenheid is ouders 
benaderen. (agendapunt) Verder doen we veel gezamenlijk maar zullen een aantal taken vastleggen, als volgt:  
Mariëlle : voorzitter, contact Kleine Ikke 
Dion : secretaris 
Carmen : contact Betty/leidsters, stukje nieuwsbrief, e-mailcontact ouders 
Daniëlle : contact Kleine Ikke, stukje nieuwsbrief 
 
Zaken als nieuwsbrief en e-mailcontact ouders worden indien nodig natuurlijk gezamenlijk besproken per e-mail 
of in de vergadering.  
 

Rondvraag 
Carmen: - Vroeg eerder in de vergadering naar gebruik van bibliotheekpas. Er wordt hier niet veel van opgepikt, 
dit kaarten we volgende vergadering aan. (agendapunt) 
Mariëlle :- Vraagt zich af wat de rest vindt van eet en drink beleid, vooral gezien het drie keer per dag sap 
drinken (veel suiker, kleurstof), ook vanwege de reactie van haar zoontje op kleurstof. Het is geen algemeen 
opgemerkt punt en ze zal dit zelf aankaarten indien nodig. 
 - Vraagt zich af wat het ophaalbeleid is. Ze begreep dat er kinderen eerder uit de klas gehaald kunnen 
worden zodat de bus/taxi verder kan om bij andere scholen op tijd te zijn. Wordt agendapunt (agendapunt) 
Dion : - Er werd een opmerking gemaakt over de aankleding (in maart nog steeds sneeuwvlokjes). Dit zullen 
we bij de leidsters melden als we dit zien en evt. eens met Betty bespreken dat het wel leuk is als alle groepen 
tegelijk met verandering van het thema de aankleding van raam/lokaal aanpassen. 
 

Volgende vergadering 
De volgende vergadering is op 22 april om 19:30 uur bij Kleine Ikke. De volgende punten zijn als agendapunten 
genoemd of blijven staan: 

- Notulen/actielijst vergadering 18-3-2014 
- Hulp bij activiteiten Koningspelen/Pasen 
- Samenstelling en taakverdeling OC 
- Poster OC 
- Gebruik bibliotheeklidmaatschap 
- EHBO-cursus 
- Vervoersbeleid ophalen van scholen 
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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 

90 Oproep kinderautostoeltjes in 
nieuwsbrief 

Lex/Alex  Openstaand  

91 Reservelijst e-mailen Dion z.s.m. Voltooid Februari 2014 

92 Contact Betty Koningspelen/Pasen Carmen  Voltooid Maart 2014 

93 Melden Daniëlle als nieuw OC-lid bij 
Kleine Ikke 

Dion  Openstaand  

94 Doorgeven ideeën Pasen/Koningsdag 
aan Betty 

Carmen  Openstaand  

95 Communiceren EHBO vragen en 
voorstel 

Daniëlle  Openstaand  

96 Navragen OC lidmaatschap Norbert Mariëlle  Openstaand  

97 Contact Betty potentiële OC-ouders Mariëlle  Openstaand  

 


