
Datum 11 april 2022 
Aanwezig Mayke, Fleur, Mariëlle 
Afwezig Joyce 
Voorzitter  
Notulist Mariëlle 
AGENDAPUNTEN OPMERKINGEN ACTIE/WIE? 

1. Welkom  Eerste bijeenkomst met Fleur  
 

2. Vaststellen 
agenda 

 
  

 

3. Notulen 
vaststellen  

Notulen zijn vastgesteld.   
 

4. Mededeling  - Huishoudelijk regelement 
ondertekenen  
 

- Gastouderbijeenkomst 30-03-2022 
Onderwerp: Sensory Play. 
 

- Gastoudercafé in Leeuwarden 14-05-
2022 en 20-05-2022 in Franeker.  

- Zijn ondertekent door Fleur en 
Mariëlle. Joyce moet nog. 
 
 
 
 
 
 

5. E-mailadres OC 
 

- Er zijn geen mailtjes binnen gekomen.   

6. Nieuwsbrief 
voor ouders 

- Lastig dat deze niet naar twee e-
mailadressen gestuurd kunnen worden.  

 
 

7. Jaarplanning  - Uitnodiging beleefboerderij – kleine 
aanpassing: voor welke datum ouders 
aanmelden. 

- Fotoshoot, 1 van de ouders is fotograaf. 
Er komt een win-actie voor de ouders.  

- Onlinecursus: deze worden meer onder 
de aandacht gebracht door middel van 
social media en win-actie.  

  

 
 
 
 
 
 
- Mayke  

8. Pedagogisch 
beleidsplan 

- punt 1: Er is sprake van voldoende veiligheid 
binnen/buiten.  
- punt 2: Er wordt voldoende ondernomen met 
de kind(eren). Denk bijv. aan muziek, voorlezen, 
knutselen, buitenspelen.  
- punt 3: Aanwezige spelmaterialen sluiten 
voldoende aan bij de leeftijd(en) van de 
kind(eren). 
- punt 4: Er is sprake van een goede 
opvoedingsaanpak van de gastouder. Denk 
bijvoorbeeld aan regels, grenzen, normen en 
waarden.  

Dit punt wordt meegenomen 
naar de volgende vergadering.  



9. Rubriek: Tips 
voor ouders  

- Actie: Geef een prentenboek cadeau. Start 13 
mei. Prentenboek is €2,50. Ik zou wel een kindje 
lusten.  
- 27 mei en 6 juni zijn de Campina 
boerderijdagen.  
- (Zee)dieren (speelgoed) invriezen in een bak 
met water, met een hamertje uitbikken.  
- Kijkje nemen bij de Boerderij Maatschap 
Tamminga, schapendijk 18, Leeuwarden.  
- Speelbos Sprajebird  
- Blotevoetenpaden zoals:  
Gaasterland – De Hege Gerzen 
Opende  
- Dreumeshalfuurtje 
- De Hege Gerzen voor als het mooi weer 
-  Rijsterbos/ Oudemirdum – Staatsbosbeheer 
biedt verschillende activiteiten aan.  
- Waterspeelplaats It Wiid - Earnewald 
- Pettebosk – Earnewald  

 

10. W.V.T.T.K. - Volgende vergadering website op feedback 
voorzien.  

 

- Afsluiting Volgende vergadering: Oktober  - Mayke stuurt een uitnodiging 
 

 


