Gastoudercommissie vergadering 19 augustus 2015
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Krista heet iedereen welkom.
De notulen van de vorige vergadering worden goed gekeurd.
Er zijn geen ingekomen stukken.
Geen verandering in de agenda.
Bij de vorige vergadering is er afscheid genomen van een aantal
bestuursleden, het bloemetje werd gemist. Dit word als nog geregeld via
Fleurop.
6. Gastouderkijkdag: iedereen die mee doet krijgt een poster en wat flyers.
De spullen liggen klaar op het GOB. Er is gelegenheid om het op te halen,
mocht dat niet lukken dan wordt het gebracht of verstuurd.
Een aantal dames zijn tijdens de gastouderkijkdag op kantoor aanwezig
om vandaar uit te promoten.
Opening Kantoor: ook op 19 september van 15.00 tot 17.00.
De ouder- en gastoudercommissie zullen daarbij aanwezig zijn.
7. Op maandag 7 september komt de oudercommissie bijeen, de
gastoudercommissie zal die avond aanschuiven. Waarna er 1 commissie
wordt gevormd.
8. Logo op doek: na onze oproep zijn er nog geen logo’s binnen gekomen.
Een nieuwe oproep in de facebook groep zou wat kunnen opleveren,
maar niet iedereen zit in deze groep.
Tiskidz gaat gastouders met een logo persoonlijk benaderen.
9. Vakantie Tiskidz: er is weinig tot niet gebeld.
Nadeel van vakantie in het buitenland is een slechte internet verbinding.
Volgend jaar zou het eventueel wel weer kunnen dat Tiskidz een aantal
weken gesloten is. Er wordt overwogen om dan om de beurt
aanspreekpunt te zijn.
10. Else: er wordt weinig advies gevraagd aan Else.
Ze heeft het wel druk in haar praktijk, waardoor we misschien iemand
anders of een stagiaire kunnen vragen om workshops te geven.
Workshops: rugzak kinderen
Allergieen
E-nummers
Brandwonden
Kinderziekten
11.Facebook gaat nu beter, er worden geen discussie’s meer gevoerd.

Dit gaat nu persoonlijk.
12. Rondvraag/mededelingen
Is er vraag naar het opzetten van een ruilbeurs voor speelgoed.
Een mini-bieb aan huis voor kinderboeken.
Bij www.deslingerwinkel.nl zijn insteekvlaggenlijnen te koop. Hiermee
kun je zelf een vlaggenlijn maken met bijv. je bedrijfsnaam of –logo.
Poster ABC gastouder zijn.
Knutselboek: een avond bij elkaar komen en dan knutselideeen
uitwisselen.
Calibris heeft een nieuwe naam Samenwerkingsorganisatie
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven(SBB). Aan de leerbedrijven is een
stickervel gestuurd.
Werken met thema’s is leuk, maar vind altijd maar de juiste materialen.
Via www.cchobby.nl de website van Creativ Company kun je veel
materialen bestellen.
13.Volgende vergadering: woensdag 28 oktober om 20.00 uur te
Noordwolde. Commissieleden aanwezig om 19.45 uur.

Aanwezig: Jannie, Claudette, Juultje, Gerrie, Evie, Dieuwerke, Jolanda,
Maggy, Krista en Helena

