
Notulen Oudercommissie 
Maandag 18 januari 2016 
 
Aanwezig: Paula, Ciska, Annemiek, Femke 
Afwezig: Mihaela en Cynthia. 

Opening: 19.00 uur 

1. Anja stopt er mee. Annemiek zorgt voor een bedankje.  

2. Afmelding: Mihaela kon helaas niet komen. Cynthia had zich afgemeld.  

3. Voorzitter: Ciska zal voorzitter zijn in 2016. 

4. Voorstelstukje: missen we nog van Cynthia 

5. Verkeersveiligheid: ouders ontvangen een brief vanuit de kinderopvang en beide scholen 
met het laatste nieuws. Veiligheid staat voor op. Een groep ouders zijn in overleg met 
gemeente. Het is ook een belangrijk onderwerp op de agenda bij de dorpsraad. . 

Vitaliteit staat op de agenda als doel voor 2016 : gezonde leefstijl op het werk en privé voor alle 
medewerkers van Yes. Er komt een inspiratie avond voor de pedagogisch medewerkers over 
vitaliteit. Per locatie worden vitaliteits doelen opgesteld voor de locatie en individueel per pm. 

Vanuit de OC het verzoek om op Facebook aandacht te hebben  voor traktaties, soms is er 
gebrek aan creatieve ideeën voor gezonde traktaties. Het is leuk om wat mooie traktaties een 
keer te laten zien. Dit komt terug bij het onderwerp ouderavond. 

 

6. Brede school: toppie en tobe organiseren workshops. Toppie verzorgt sportactiviteiten. De 
sportactiviteiten gaan gewoon door. Tobe is meer gericht op kunst en cultuur, helaas zijn ze 
failliet, ze zijn bezig met oplossingen. Ook de pedagogisch medewerkers gaan aan de slag 
met creatieve oplossingen en het bezig zijn met cultuur, muziek en drama.  

7. Ouderavond: Centrale start informatie voor ouders over vitatliteit bij kinderen en gezonde 
voeding. Daarna workshopje gezonde traktaties maken. Annemiek gaat ouderavond in 
najaar organiseren en samen met  de pedagoog. Het voorstel is om dat aan te laten sluiten 
bij het thema van de pedagogisch medewerkers: vitaliteit.  

8. Buitenverlichting: Tip om een tijdschakelaar in te stellen voor de buitenverlichting van 
Rajubibos. Graag instellen tijdens de openingstijden van Yes. Kwartier voor en kwartier na 
sluiting.  Annemiek gaat navragen of dit mogelijk is. 

9. Datum volgend overleg: 18 april. 

Rondvraag en afsluiting: 20.26 uur 


