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otulen bijeenkomst oudercommissie Kleine-Ikke (OC) 
 

Datum:  Dinsdag 8 juli 2014, 19:30 uur. 
Aanwezig: Adriana, Carmen, Lex, Alex en Saskia 
Afwezig:  Daniëlle, Linda, Mariëlle en, Dion 
Locatie:  Kleine Ikke  
 

Agenda 
Op de agenda staan de volgende punten: 

 Notulen/actiepunten vergadering 3 juni      (10 min) 

 Verslag contact Betty over foto’s Koningsdag→website/kaartenactie (Carmen)  (10 min) 

 Update Kleine Ikke (Lex/Alex)        (10 min) 

 Voeding op het KDV (Lex/Alex – zie e-mail)      (10 min) 

 Formele opening ‘Boekstart’ 4 september (Lex/Alex)     (10 min) 

 Bereiken ‘nuttige’ ouders (Carmen)       (10 min) 

 Communicatie folder en website: meedenken? + promoten facebook op de groepen (10 min) 

 Dag van de leidsters (18 september)       (10 min) 

 Rondvraag          (10 min)  
 

Notulen en evaluatie vergadering 3 juni 
Dion ,Linda , Daniëlle en Marielle  hebben zich afgemeld . De notulen van de vorige vergadering zijn 
goedgekeurd.  
Kaartenactie: er is alleen voor Reuzenstap gekozen dit keer omdat de meeste kinderen die zitten op het BSO het 
al via school hebben gedaan.  
Foto’s: Ouders kunnen altijd vragen naar eventueel nieuwe foto’s, misschien een idee om dit nog een keer te 
vermelden in de nieuwsbrief of te plaatsen op het memobord. 
 

Update Kleine Ikke 
Lex en Alex, hadden een mooie excell bestand gemaakt waarmee ze ons konden laten zien dat er een licht 
stijgende lijn ontstaat. 

Voeding op het KDV 
We hadden van Lex en Alex een mail doorgestuurd gekregen van het voedingscentrum voor de Kinderopvang. 
We hebben het hier overgehad en aangegeven dat we vinden dat Kleine Ikke goed bezig is. Dat we niks gaan 
veranderen en het gewoon elk jaar aankijken. 

Formele opening Boekstart 4 september 
Op donderdag 4 september om 15:00 uur is de officiële opening van boekstart in de bibliotheek, dit wordt 
gedaan door Wethouder Teeniga en de directeur van de bibliotheek. Er komt in de nieuwsbrief nog een stuk te 
staan over het boekstart. Het is misschien een idee om een afvaardiging te sturen van de oudercommissie. 
Eventueel kunnen Carmen en Saskia, is dit voldoende of wil iemand anders graag? 

Bereiken nuttige ouders  
Carmen zal een voorbeeld van wat bij haar op school wordt gebruikt aanleveren. Zodat Kleine Ikke dit als 
voorbeeld kan gebruiken. 

Dag van de leidsters 
Donderdag 18 september is het de dag van de leidsters. We hebben nog geen idee wat we dit jaar gaan doen. 

 
Rondvraag 
Er is niemand die wat heeft voor de rondvraag. 
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Volgende vergadering 
De volgende vergadering is op 9 september om 20:00 uur bij Saskia thuis.. Dit is de laatste vergadering voor de 
zomervakantie, de eerstvolgende vergadering is dan op 9 september. De volgende punten zijn als agendapunten 
genoemd of blijven staan: 

- Notulen/actielijst vergadering 8-7-2014 
- Dag van de leidsters (18 september) 

 

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  

93 Melden Daniëlle als nieuw OC-lid bij 
Kleine Ikke 

Dion  Voltooid  

94 Doorgeven ideeën Pasen/Koningsdag 
aan Betty 

Carmen  Voltooid  

95 Communiceren EHBO vragen en 
voorstel 

Daniëlle  Voltooid  

96 Navragen OC lidmaatschap Norbert Mariëlle  Voltooid  

97 Contact Betty potentiële OC-ouders Mariëlle  Voltooid  

98 Opvragen namen mailing ouders 
Betty 

Dion  Voltooid  

99 Aanpassen notulen maart Dion  Voltooid  

100 Navragen foto’s Koningsdag en 
doorgeven compliment moestuin 

Carmen  Voltooid  

1 Doorgeven ideeën kaartenactie aan 
Betty 

Carmen  Voltooid  

2 Samenstellen nieuwe OC poster Dion/Linda  Openstaand  

3 Foto sturen aan Dion tbv poster Alle OC-leden  Openstaand  

4 Contact Marlies over nieuwsbrief Adriana  Voltooid  

 


