
 

 

Notulen:             Overleg: Bso Natuurlijk en oudercommissie 

                             Deelnemers: Margot Wiggers ( Bso Natuurlijk) 

                                                     Mevr. Inge Bekkers en Hr. Mikel Scholten 

                                                     ( oudercommissie) 

                             Plaats: Winterswijk, het Witte huisje 

                             Datum: woensdag 27 mei, start 10.30 

1. Kennis maken met de oudercommissie:  

 

Vandaag het eerste overleg met de oudercommissie van Bso Natuurlijk. 

Mevr Inge bekkers en Hr Scholten zijn vertegenwoordigd in deze 

commissie . 

Zij zullen onderling overleggen wie het voorzitters schap op zich zal 

nemen en deze persoon is dan daarna het eerste aanspreekpunt 

voor de ouders. 

 

2. Oudercommissiemap: 

Bso Natuurlijk heeft voor de oudercommissie een map samengesteld 

met  informatie die deze map moet bevatten. De inhoud is ontstaan  

door onderzoek op internet, maar ook met eigen inzicht, waar hebben 

ouders behoefte aan. De map is voor de oudercommissie ter inzage 

en er wordt gekeken of de map compleet is of dat er nog aanvullingen 

nodig zijn. Apart is nog een protocollenmap in de maak, deze is 

voor alle ouders ter inzage. 



 

3. Aandachtspunten voor bekendheid Bso Natuurlijk:  

 

Bso Natuurlijk  gaat een concept- flyer maken met specifiekere 

eigenschappen. Het  is de bedoeling om deze te gaan verspreiden als 

drieluik- model. Op de ouderavond van 15 juni zal Bso Natuurlijk 

het model laten zien. Ouders kunnen op en aanmerkingen geven, 

zodat we daarna de flyer in allerbeste vorm kunnen drukken. 

De verspreiding zal plaatsvinden voor de zomervakantie van de 

basisscholen. 

            De jaaropgaven 2014 zijn aan alle ouders verstuurd, maar nog niet 

            in de juiste vorm. De belastingdienst wil graag vermelding van  

            BSN-nummer, het aantal opvanguren per kind en het totaalbedrag  

            per kind. Ouders graag  het BSN- nummer zo spoedig mogelijk  

            doorgeven. De jaaropgaven van 2105 worden automatisch verzonden 

            per E- mail voor 1 januari 2016. 

4. Rondvraag en mededelingen: 

De ouderavond van Bso Natuurlijk wordt gehouden op maandag 

15 juni om 20.00 in het witte huisje van de scouting. 

Op 29 mei j.l is Bso Natuurlijk naar Zevenaar geweest om 

een kijkje te nemen bij Liemers. Bso Natuurlijk krijgt een lijst van  

aanbod en kan daaruit een keuze maken om aan te schaffen voor 

Bso Natuurlijk. De bestelling loopt dan via Staring NME. 

In de zomervakantie gaan we een vlag laten maken bij E- Druk 

met het logo van Bso Natuurlijk. Aan het begin van het nieuwe 

schooljaar is deze op locatie aan de vlaggenmast. 



Het zomer- opvangformulier hangt op het prikbord, alle weken 

van de zomervakantie zijn wij open, opgave via info@bsonatuurlijk.nl 

           Iedeeen voor een tuindag voor ouders en kinderen. 

We willen gaan samenwerken met de ideeen van Wonderlijk- Wild 

en er worden contacten gelegd met Wenninkhof. Bso Natuurlijk ontvangt 

de nieuwsbrief. De voortuin willen we graag aankleden met vaste 

natuurlijke en veilige winterharde planten. De map van Wonderlijk- Wild 

is ter inzage bij Bso Natuurlijk. 

 

 


