
Hasselbraam Gasselte notulen OR – 30 mei 2018 

 
Aanwezig: Karin, Marjanne, Sonja, Mariska en Natasja 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
 
1. Mededelingen 

 
Verbouwing 
Er komen oude units die worden verbouwd naar de huidige maatschaven en nar de hoogste 
duurzaamheidseisen. De bomen gaan eruit tussen school/opvang dit weekend. Hier komt een 
container van het dorpshuis. Deze moet nog leuk aangekleed worden. Op het terrein komt straks een 
aparte babyhoek. Het terrein moet ook nog leuk aangekleed worden. Inspirerende foto’s van 
natuurbuitenspeelplaatsen/aankleding buitenkant unit kunnen aangedragen worden om leuke 
ideeën voor de inrichting op de doen.  Speelplaats van Hout/ bomen, opties aankleding schuur/unit. 
 
 
2. Terugkoppeling vorige notulen 
Schoolreis 4 juli gaat door.  
 
Barbecue 13 juli 2018 17.00-19.00  
15.30 wordt leden OR verwacht. Tent opzetten, spullen klaarzetten, Mariska regelt: bordjes, bestek, 
bekers. (uitloop OR leden 20.00 i.v.m. opruimen) 
Bijdrage € 6,- per volwassene en € 3,- per kind. 
 
Opa/oma dag gaat door. Dit komt elk jaar terug 
 
Modderdag, dinsdag 26 juni. Oproep wie van de OR kan helpen, hele ochtend 8.30-12.00. Geef het 
door aan Karin. 
 
Dag van de leidster op donderdag 20 september  
Thema dag: Groeien en bloeien. 
Verzoek aan kinderen om verkleed te komen deze dag en een echte bloem mee te nemen of een van 
papier te knutselen. Met eventueel een berichtje /wens erbij. Deze komen in een pot. 
bloem echte of papier, deze komt in pot. 
Marjanne maakt opzetje brief 
 
 
3. WVTK 
 
Imke: gaat tijdelijk VVE ondersteunen (vroeg en voorschoolse educatie), hierdoor tijdelijkminder 
aanwezig op de Hasselbraam. 
 
Risicoinventarisatie: Bij 1 punt kwam een opmerking, een Kinder EHBO Certificaat moet aanwezig 
zijn.De leidsters hebben wel scholing gevolgd maar nog geen certificaat leidster ontvangen. Deze zijn 
nu opgevraagd.  
 
Inloopochtend: Voorstel Kinder EHBO I.c.m.  Inloopochtend combineren.  
 



Privacy wetgeving: Informatie hierover komt info op website. Natasja kijkt het document nog na. 
Sonja mailt dit door. 
 
BOINK: De Hasselbraam is lid van dit tijdschrift en de nieuwsbrief. Deze gaat naar alle locaties, Karin 
maakt hiervan een circulatie lijst.  
 
Wandelvierdaagse 22 juni vanuit de Hasselbraam. Er wordt nagedacht over verstrekken van t-shirts 
met logo Hasselbraam en drinkpunt. (afgelopen jaren voor peuters bij Tanja Braams, onduidelijk wie 
dat regelde).  
 
Nieuwe data vergadering:  19 september 19.30 
 
----------------------------------------------------- 
 
 


