Nieuwsbrief oudercommissie De Poppenkast augustus 2014
Net als elke andere kinderopvang organisatie is ook bij De Poppenkast een oudercommissie actief.
Minimaal 4x in het jaar, indien nodig vaker, komen wij bijeen om samen met de directie te vergaderen
over zaken omtrent de opvang. Thema's die onder andere worden besproken zijn: veiligheid,
gezondheid en hygiëne, tarieven, pedagogisch beleid, protocollen etc.
De bijeenkomsten van de oudercommissie zijn openbaar, u kunt deze ten alle tijden bijwonen. De
vergadering in oktober is besloten en niet toegankelijk voor niet-leden. Datums staan in de map op de
kluisjes in de keuken, hierin vindt u ook de notulen van elke vergadering.
Wij zijn ouders die kinderen hebben binnen de dagopvang en/of de buitenschoolse opvang.
Wie zijn wij?
Ik ben Esther Hopman ik woon samen met mijn vriend Lars en onze kindjes Roan (5) en Ise (15
maanden) in Heiloo. Sinds 2010 ben ik voorzitter van de oudercommissie. Ik vind het erg leuk om zo
betrokken te zijn bij de Poppenkast. Wij wonen sinds twee
jaar in Heiloo maar blijven trouw aan de Poppenkast.
Waarom? Omdat wij Roan vanaf dag één met een gerust hart
hebben achter gelaten en omdat er fantastische (buiten)
activiteiten worden aangeboden. Ook spreekt de visie "Ieder
kind is anders" ons ontzettend aan. Ise start september
aanstaande met dagopvang en wij hebben er alle vertrouwen
in, dat zij, net zo een fijne tijd, als Roan zal gaan hebben.

Hallo, mijn naam is Maike Klijbroek, ik ben de moeder van
Amy (6) en Nick (4). Een aantal jaren geleden ben ik van Duitsland naar Nederland verhuisd, samen
wonend met mijn man Kees, die een "echte" Egmonder is. Amy is toen nog in Duitsland geboren (na
een vrij moeilijke zwangerschap). Geen 15 maanden later kwam Nick er nog bij. In de eerste twee jaar
ben ik thuis gebleven om zoveel tijd mogelijk met mijn kinderen te kunnen doorbrengen. In 2011 ben
ik weer begonnen te werken als Sales & Marketing Manager
en mede door de ondersteuning van de Poppenkast gaat dit
ook zelfs 4 dagen per week ontzettend goed. Aangezien de
kinderen hier in Egmond geen Oma/Opa meer hebben, was
dit wel erg belangrijk. Wij als ouders zijn blij met de meiden
en ook de kinderen voelen zich erg goed. Ook daarom heb ik
mij als lid gemeld om nog meer betrokken te kunnen zijn.

Ik ben Astrid de Groot, de moeder van Deborah (6). Wat was
ik blij dat er 4 jaar geleden eindelijk kinderopvang kwam in
Egmond aan den Hoef. De goede opvang, maar ook de vele
activiteiten met de kinderen zoals natuur, veel buiten zijn,
bezoek aan ouderen in de Prins Hendrik Stichting of Agnes
spraken mij gelijk aan. De service op de BSO van het naar
een training van een sportclub brengen en halen is wat mij
als een werkende moeder zeker helpt. Deborah heeft het

naar haar zin bij de Poppenkast. Sinds 2010 zit ik in de oudercommissie om nog meer betrokken te
zijn.
1 positie is nog vacant. Wil jij ook in de oudercommissie? Aanmelden kan bij Laura, door 1
van ons aan te spreken of ons te mailen op oudercommissiedepoppenkast@gmail.com
Wat doen wij?
Onze hoofdtaak is de belangen van de
kinderen en de ouders te behartigen,
We zijn een klankbord voor de directie bij
bepaalde vraagstukken. Wij helpen mee bij
het organiseren en uitvoeren van
activiteiten en evenementen en wij hebben
een adviserende taak als het gaat om
beleidsvoering en wij verwoorden
daarnaast eventuele opmerkingen en
klachten. Steeds met als hoofddoel de
opvangkwaliteit continue te verbeteren.
Ook zijn wij aanspreekpunt voor ouders bij vragen of het inbrengen van ideeën. We houden ons niet
bezig met individuele kinderen maar met het totaal van de organisatie.
Wanneer neemt u contact met ons op?
Indien u een klacht heeft, neem dan contact op met de directie. Bent u van mening dat het een
algemene klacht of opmerking is, dan kunt u ook bij oudercommissie terecht. Wij kunnen u van
advies dienen. U kunt ons bereiken door ons aan te spreken bij De Poppenkast en/of op adres:
oudercommissiedepoppenkast@gmail.com
Nieuwe leden:
Het aantal leden is bepaald op 4. Zodra er nieuwe leden nodig zijn spreken we alle ouders aan om dit
in overweging te nemen.

Spaarpotactie
Wij, de oudercommissie, willen een spaarpotactie starten, deze zal beneden in de gang bij de
dagopvang en boven bij de BSO komen te staan. Dit lijkt ons een leuke en makkelijke manier om de
ouders uit te nodigen vrijwillig een kleine bijdrage (bijvoorbeeld € 1, -) te doneren zodat we namens
alle ouders en kinderen onderstaande activiteiten kunnen gaan doen:
* Elke pedagogisch medewerker (vast, oproep of stagiaire) krijgt een leuk cadeau als zij/hij jarig is.
* Wij verzorgen een leuke verrassing tijdens de dag van de leidster, dit valt ieder jaar op de derde
donderdag in september. Dit jaar donderdag 18 september.
Pedagogische medewerkers in kinderdagverblijven hebben een belangrijke taak bij de opvang en
opvoeding van kinderen uit heel veel gezinnen. Die taak pakken ze meer dan serieus op. De
pedagogisch medewerkers kenmerken zich door een enorme betrokkenheid en een grote flexibiliteit.
Het kind staat voor hen op de eerste plaats. Ook ouders die een keer in de file staan en daarom pas
na sluiting hun kind komen halen, weten hoe enorm warm en betrokken deze medewerkers zijn. Eens
per jaar wordt de waardering voor deze medewerkers vormgegeven met de Dag van de Leidster

