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Centrale keuken
De keuken is weer volop in bedrijf. Gelukkig maar. Fijn dat het weer gebruikt wordt,
want als deze ruimte leeg blijft staan en niet gebruik wordt, gaat het er alleen maar op
achteruit. Er waren wat opstartproblemen ivm voertuigen op het terrein van vrijwilligers
die de maaltijden kwamen halen om rond te brengen. Dit is nu opgelost met de volgende
afspraken:






Het terrein voor de recreatiezaal van het schippersinternaat wordt toegankelijk
voor vrijwilligers van 10.30 uur tot 11.30 uur en uitsluitend voor het inladen van
de maaltijd koffertjes.
Eénrichtingverkeer, het is dus niet de bedoeling dat de vrijwilligers trachten door
te rijden richting Emmastraat.
De vrijwilligers zullen onderling moeten afstemmen wanneer, wie kan parkeren
(kunnen niet allemaal tegelijk staan daar)
Dit zal nog geëvalueerd worden.
In de eerste week van november zullen alle bevindingen worden besproken in een
nog nader te plannen overleg.

Voetbalkuil
Zoals aangegeven in de jaarvergadering van de oudercommissie, is de voetbalkuil in de
afgelopen opgeknapt. Er hangen nieuwe netten en de hekken zijn vervangen. Binnenkort
wordt ook de belijning nog aangepast.

Groepswerkplan
Het groepswerkplan is gereed, zie bijlage. Naar aanleiding hiervan wordt een
oudergroepsgesprek ingepland. Het voorstel is vrijdagochtend 24 november aanstaande.
Oudercommissie heeft dit lievere op een zondagavond, bijvoorbeeld zondagavond
26 november. We komen hier nog op terug.

Ouderwerkdag
Vanwege het succes van afgelopen jaar, zal ook dit jaar weer een ouderwerkdag
georganiseerd worden. Het voorstel is zaterdag 30 juni 2018. De exacte invulling volgt
later en alle ideeën zijn welkom!

Kerstfeest
Woensdag 13 december aanstaande wordt op de groep het kerstfeest gevierd.

Nieuwjaarsreceptie
Nieuwjaarsreceptie. Deze willen we plannen op zondag 7 januari aanstaande, om
18.00 uur. Er zal gezorgd worden voor soep en broodjes.
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Formatie groep
Formatie: Vanaf januari zal juf Ariaan minder uren per week gaan werken. Deze uren
zullen worden ingevuld door de ziekteinvallers.
Juf Lonneke heeft inmiddels een vaste aanstelling gekregen, van 8 uur per week.
Het team wordt bijgestaan door juf Daphne, de vaste invalkracht.

Evaluatie overblijven
De drie nieuwe kinderen, Guus, Tess en Wander, blijven sinds de zomervakantie tussen
de middag over op school.
Dit biedt rust voor zowel hen als de groepsleiding en de overige kinderen. De tijd tussen
de middag is te kort om hen op het internaat te laten eten. Dit werkt prima.
Ná de zomervakantie van 2018 gaat basisschool de Oude Vaart over op een zogenaamd
continu-rooster. Dit betekent onder andere dat alle kinderen dan op school eten.
Wat basisschool de Parel gaat doet, is nog niet bekend.

Zwemrijtje
Momenteel wordt het zwemrijtje verzorgd door een stagiaire. Haar stageperiode loopt in
februari af. We zijn dus nog steeds op zoek naar een vrijwilliger, die het zwemrijtje
vanaf dat moment op zich kan nemen. Het verzoek aan jullie is, om mee te denken
hierover.

Vacature technische dienst
Er is vorige maand een vacature uitgeschreven voor aanvulling van de technische dienst
voor 2 à 3 dagen per week. Er zijn gesprekken gevoerd met drie kandidaten. Er is
gekozen voor Sebastiaan Schaalje. Hij zal 1 januari beginnen, voor twee dagen per
week. De overige drie dagen werkt hij bij De Blide, dus het feit dat het bij ons om twee
dagen gaat, is voor hem ideaal.

Kooktoestel 14+ groep
Naar aanleiding van de vraag in de jaarvergadering, is er inmiddels een nieuwe
kookplaat geïnstalleerd in de 14+ groep.

Vraag/opmerking vanuit de LOC
Naar aanleiding van een ongelukje van een schipperskind van een andere internaat, in
een weekend, is de vraag gesteld of op ons internaat iemand bereikbaar is in geval van
nood. Immers, kinderen staan ingeschreven op het adres van het internaat, dus
hulpverleners nemen dan ook contact op met het internaat.
Dhr. Van Beek heeft aangegeven dat in de weekenden en in de vakanties, er telefonisch
altijd een leidinggevende van Juultje bereikbaar is (toets 1 voor een leidinggevende).
Zij zorgen er dan voor dat dhr. Van Beek geïnformeerd wordt of actie onderneemt.
Tevens adviseert dhr. Van Beek dat de kinderen een ICE (In Case of Emergency)
nummer in hun telefoon programmeren. Daar kijken hulpverleners gelijk naar.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
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