
Notulen Oudercommissie Tante Tuit – 16 februari 2023 bij Tante Tuit   

 

Aanwezig: Kim (Tante Tuit), Denise (Tante Tuit), Sanne, Jan Willem, Anne (notulist).  

Afwezig: -  

Datum: 16 februari 2023 

Mededelingen  

- Een hartelijk welkom voor Sanne Hogeweg. Haar eerste vergadering in de oudercommissie bij Tante 

Tuit.  

- In april zullen we met de leden van de OC samen met die van Juffrouw Bellefleur en ’t Belhameltje 

een gezellige avond hebben. Esanie zal als voormalig lid van de OC hiervoor ook worden uitgenodigd. 

Tevens zal Selma de directrice van Kindernet erbij zijn.   

- Geen coronagevallen    

- Het mailadres van de oudercommissie zal standaard worden vermeld in de nieuwsbrief.   

oc-tantetuit@hotmail.com. Daarnaast zal de OC dit jaar opnieuw voorgesteld worden. Dit gebeurt 

wanneer de opvolgster van Jan Willem er is. Hij verlaat binnenkort de oudercommissie, omdat zijn 

zoontje naar de basisschool gaat.   

- Op dit moment drie zwangere medewerkers bij Tante Tuit. Zij zullen alle drie de zomervakantie met 

zwangerschapsverlof zijn. Het verlof is opgevuld en geregeld. Er is 1 nieuwe medewerker 

aangenomen. Zij zal 1 mei beginnen en stelt zich in de nieuwsbrief van mei aan iedereen voor. 

- Janneke en Imke zijn bijna klaar met de opleiding. Nikki zullen we ook weer wat meer gaan zien bij 

TT. Na de zomervakantie zijn als alles goed verloopt alle zwangere terug.    

- CAO kinderopvang is rond. De medewerkers in de kinderopvang krijgen een mooie loonsverhoging. 

TT is daarom ook heel blij met de tariefverhoging die is doorgevoerd. Daarbij is de 

kinderopvangtoeslag ook omhoog gegaan.   

- De tuin zal zomer klaar worden gemaakt. Er komt een groot schaduwdoek boven de zandbak. Het 

dak van de veranda wordt waarschijnlijk ook een doek overheen gespannen.    

- Observaties/gesprekken over het kind staan nu op A4 met pen ingevuld en worden meegegeven 

zodra het kind 4 jaar is en naar de basisschool gaat. Elke 6 maand zal de medewerker van TT een 

observatie doen. Binnenkort zal dit formulier digitaal beschikbaar zijn en zal deze in de Bitcare app 

worden geplaatst. Men kan deze zelf downloaden en opslaan.    

Punt van Jan Willem: Kim gaat bekijken of de dagverslagen en foto’s die nu in Bitcare staan in een 

soort van “dump” gedownload kan worden, zodat ouders dit ook kunnen bewaren wanneer het kind 

van TT gaat en de app niet meer beschikbaar is. 

- Een jaarplanning rondom activiteiten voor ouders/familie is al enigszins rond, denk hierbij aan een 

gezellige middag met ouders, opa/oma dag etc. Punt van Sanne om dit tijdig kenbaar te maken bij de 

ouders.    

Rondvraag 

Geen  
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