Notulen Oudercommissie Pinokkio 05-02-2018
Aanwezig: Marian, Evelien, Gerdien, Gwen, Marijn, Danielle
Afwezig: Cynthia
1. Mededelingen
Evelien geeft aan dat Marlies (ex-OC lid) een operatie heeft ondergaan. Marijn regelt een
bloemetje. (Actiepunt)
Lilian gaat met ingang van 19 februari a.s. naar de peuteropvang locatie Lambiek.
Ilse F. gaat naar de peuteropvang locatie Belfort
Nouria is in dienst sinds 1-1-2018.
Miranda gaat meer administratieve taken verrichten voor Pinokkio.
GGD inspecties op de locaties zijn tot nu toe voldoende.
Nieuwe wetgeving t.a.v. de privacy (AGV) ingangsdatum 25 mei 2018. Hiervoor moet nog veel
werk worden verzet door het MT van Pinokkio.
Er moet een nieuwe Sinterklaas gezocht worden. Marian heeft hier aandacht voor. (Actiepunt)
Er worden brievenbussen geplaatst in de Peuteropvang locaties Wolder en Lambiek. (Actiepunt)
De starttijden op de woensdagochtend in locatie Pinokkio Wolder zullen in de evaluatie m.b.t. de
BSO, worden meegenomen. (Actiepunt)
2. Zomeractiviteit
Aangezien Pasen dit jaar vroeg valt, wordt besloten om van de jaarlijkse activiteit een
zomeractiviteit te maken. Deze zal plaatsvinden op zondag 3 juni. Marijn zorgt ervoor dat er een
Save the Date briefje uitgaat. (Actiepunt)
Het thema van de dag wordt ‘De Trein/uitstapjes’. Waarbij meerdere ‘stations’ (ideeën:
poppenkast, spellen buiten, knutselen van conducteurspetten, schminken, waterspel, zandtafel,
bowlen) gemaakt worden en een gezamenlijke voorstelling/activiteit. Bij elk station krijgen de
kinderen van een knip in de knipkaart en bij een volle kaart een belleblaas.
Gerdien mailt de NS met de vraag of ze in materiaal kunnen voorzien. (Actiepunt)
Marian vraagt na wat de kosten zijn om een treintje te laten komen. (Actiepunt)
De speelplaats van de JF Kennedy school zou mogelijk gebruikt kunnen worden( actiepunt)
De kinderen mogen verkleed komen, de focus is op kinderen tot 6 jaar van alle locaties van
Pinokkio. Kinderen tot 1 jaar zijn gratis.
Op het aanmeldformulier ook emailadres en locatie vermelden. (Actiepunt)

De zoetigheden hetzelfde zoals vorig jaar.
Marian stelt voor om de kinderen van de BSO wafels te laten bakken de dag van te voren.
Begin april gaat de brief de deur uit, voor eind april aanmelden. Marijn stuurt deze brief.
(Actiepunt)
Ideeën voor de dag kunnen gemaild worden naar Gerdien. (Actiepunt)
3. Voeding
De scholen hebben hun voedingsbeleid vastgelegd in een protocol. In de dagopvang van Pinokkio
krijgen de kinderen thee en water aangeboden, fruit en crackers en 1x/dag een koekje. De lunch
voor de baby’s bestaat uit boter op het brood/melk, naast het gebruikelijke fruithapje (verse
fruit), oudere kinderen krijgen op het bruine brood smeerworst/smeerkaas/stroop/jam. In de
BSO krijgen de kinderen ook alleen thee of water.
Er wordt gevraagd om de BSO-kinderen ook ander broodbeleg te geven in de vorm van plakjes
vlees/ ei/komkommer/tomaten.
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Brief met aanmelding in april de deur uit
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