
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Wat fijn dat de peuters maandag 8 februari weer naar de peuterspeelgroep mogen! 

 

Vergadering PM/OC 

Binnenkort plannen wij een vergadering met Anneke van de Bult (PM’er) om het reilen en 

zeilen binnen peuterspeelgroep de Boefkes te bespreken. Tijdens deze vergadering zal onder 

andere een voorstel voor een geldinzamelingsactie worden besproken, zodat er nieuw 

speelgoed voor op de peuterspeelgroep kan worden gekocht. 

Heb je een vraag die we tijdens deze vergadering kunnen behandelen? Laat het ons dan s.v.p. 

weten! 

 

Gezocht: nieuwe OC-leden 

Op dit moment bestaat de oudercommissie (OC) van peuterspeelgroep de Boefkes uit 2 

personen: Nadine Roffel en Trynke Zuiderveld. Trynke’s dochter wordt eind augustus 4 jaar, 

waarmee ook de zitting in de OC ten einde komt. 

 

Wij zijn nu al op zoek naar 1 (en bij voorkeur 2) nieuw lid, zodat deze alvast mee kan draaien 

en op die manier wegwijs gemaakt kan worden. 

Om je een beeld te geven wat een OC-lid doet, hebben we hieronder een opsomming 

gemaakt: 

 

 De OC ondersteunt PM’ers bij extra taken op de peuterspeelgroepen. Zo verrichten zij 

hand- en spandiensten bij de te organiseren activiteiten, zoals bijvoorbeeld Sint 

Maarten, Sinterklaas en kerst. 

 1x per jaar een actie organiseren waarbij geld ingezameld wordt voor de 

peuterspeelgroep. Van het opgehaalde geld wordt nieuw speelgoed gekocht. 

 Vanuit iedere oudercommissie neemt 1 (of 2) ouder(s) plaats in de Centrale 

Oudercommissie Peuterspeelgroepen (COP). Het COP komt minimaal 2 keer per jaar 

bij elkaar en geeft gevraagd en ongevraagd advies over de peuterspeelgroepen. Dit 

gaat bijvoorbeeld om beleidswijzigingen en wijziging van de ouderbijdrage. 

 Input leveren voor nieuwsbrief PSG de Boefkes. 

 Verslagje activiteiten in dorpskrant Waskemare. 

 

Ben je geïnteresseerd om zitting te nemen in de OC van PSG de Boefkes of wil je meer 

informatie over wat het precies inhoudt, dan horen wij of Anneke dat graag! 

 

COP-vergadering 

De geplande COP-vergadering op woensdag 3 februari is geannuleerd. Van de nieuwe 

vergaderdatum en agenda brengen we jullie op de hoogte via de groepsapp. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Nadine Roffel 

Trynke Zuiderveld 


