NOTULEN VERGADERING OC MAASDIJK
Datum:
Tijd:
Locatie:

01-07-2020
20.00 uur
KC Kris Kras, prinsenlaan Maasdijk

Afwezigen: Gabrielle vd Wel
Notulist: Claudia van Beusichem
Verslag verzonden aan: Coleta Mesman, Yvette vd Bos, Lianne Berkhoudt, Gabrielle vd Wel, Tamara
Huisman, Jessica Hanemaayer.
1. Opening
 Lianne opent de vergadering
2. Notulen vorige vergadering
 Verslag is goedgekeurd.
3. Peuterspeelzaal
 Er is vanuit Flexkids een brief geweest met daarin informatie over het nieuwe beleid omtrent
peuterspeelzaal, hier is geen reactie op geweest. Om ouders toch nog even hieraan te herinneren is
er een brief meegegeven met daarin de informatie.
 Peuterspeelzaal krijgt een opknapbeurt.
 We zijn nog op zoek naar een nieuw lid binnen de OC om peuterspeelzaal te vertegenwoordigen.
René en Diane zullen hiervoor 2 ouders benaderen.
 Tamara Huisman neemt bij deze afscheid van de OC na 4 jaar. Hartelijk bedankt voor alles!
4. Tuin
 In de baby speeltuin is een paal afgebroken, dit is nader door Koen Dijkshoorn onderzocht.
Er is een offerte uitgebracht voor nieuw hek bij baby speeltuin. Deze ligt nog bij Elles om dit goed te
keuren.
5. RIE
 RIE is nagekeken en doorgelopen. Er waren weinig bijzonderheden. Als er kleine aanpassingen
worden gedaan dan is alles weer in orde.
6. Trakteren
 I.v.m. Corona is het trakteren op de groepen stopgezet. Nu is de vraag bij de OC neergelegd over
trakteren. Om dit op dezelfde manier te doen zoals het nu bij de BSO gebeurd. De OC kon zich
daarin vinden en had geen bezwaar.
7. Rondvraag
Wederom is er geconstateerd dat het hek bij BSO Aventurijn vaak open staat. De draaiknop
waarmee dit kan worden voorkomen is tot heden ook nog niet geplaatst. Yvette zou overleggen met
Cindy.
8. Sluiting
 Nieuwe data voor OC vergaderingen plannen n.a.v. de data van de centrale OC vergaderingen.
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