Hallo, wij zijn:

Oudercommissie Bij De Handjes
Sinds 2019 zijn we gestart met de Oudercommissie voor onze kinderopvang Bij De Handjes. Deze
oudercommissie is in het leven geroepen zodat ouders meer inspraak krijgen op het beleid van de
kinderopvang. Als ouder heeft u misschien wel eens vragen waarmee u niet meteen naar de directie
of de leidsters wilt stappen. Dan kunt u altijd terecht bij onze oudercommissie (OC). Wij behartigen
namelijk uw belangen bij de opvang. Onze oudercommissie wordt gevormd door ouders van kinderen
die naar de opvang van Bij De Handjes gaan.
De belangrijkste verantwoordelijkheid van onze oudercommissie is om de kwaliteit van de opvang te
bewaken en te bevorderen door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de directie van de
opvang. Bij de samenstelling van de oudercommissie wordt gestreefd naar een zo evenredig
mogelijke vertegenwoordiging van de verschillende groepen op de opvang. Onze oudercommissie
komt ongeveer 4x per jaar tezamen om alle binnengekomen punten te bespreken.

U kunt ons bereiken via: ocbijdehandjes@yahoo.com

Annalies Kuipers
Ik ben 37 jaar en getrouwd met Aaron. Wij zijn de ouders van
Giove (bijna 2) en wonen sinds maart 2019, samen met onze
hond Monkey, in Gieten. Ik ben coördinator op een
kinderdagcentrum voor kinderen tot 16 jaar met een
verstandelijke (en vaak ook lichamelijke) beperking. In mijn vrije
tijd geniet ik van dagjes weg met mijn gezin, lees ik graag een
een goed boek, ga naar de sauna of een dagje weg met
vriendinnen. Giove komt al ruim 1,5 jaar bij Bij de Handjes. Hij
voelt zich er thuis, wat ik erg belangrijk vind. Wij zijn zeer
tevreden over de kwaliteit van Bij de Handjes, daarom draag ik
graag mijn steentje bij door deel te nemen
aan het oudercomité.
Hartelijke groet,
Annalies

Uw mening telt. Voor vragen, tips en opmerkingen:
ocbijdehandjes@yahoo.com

Yvonne Tebbertman
Ik ben Yvonne Tebbertman, 41 jaar, getrouwd met Wilfred en de
moeder van Marit en Justin. We wonen samen met onze
labradoodle Bruno in Gieten. In het dagelijks leven ben ik
werkzaam als mondhygiënist in Veendam. Mijn hobby’s zijn leuke
dingen doen met het gezin, een goed boek lezen of creatief bezig
zijn. Marit is 11 jaar en Justin is 8 jaar en zij zitten op de BSO. Ik
heb mij aangemeld bij de oudercommissie om betrokken te blijven
bij de opvang en als tussenpersoon te fungeren voor andere
ouders. Om ervoor te zorgen dat de leidsters met veel plezier voor
de groep staan en de kinderen met veel plezier naar de opvang
gaan.

Esther van Esch-Mones
Ik ben 34 jaar en moeder van Lise, Guus en Fien. Lise zit op de
BSO, Guus zit op de peutergroep en Fien op de babygroep. Van
alle markten voorzien dus :-).
Ik vind het belangrijk dat onze opvang luistert naar de wens van
ouders en ik hoop dat we met de oudercommissie een adviserende
en ondersteunende rol richting Sabine en de andere leidsters
kunnen hebben. Daarnaast hoop ik dat ouders ons tegelijkertijd ook
weten te vinden wanneer ze met vragen zitten.

Ik ben Jeroen Tappel, 31 jaar en vader vanBenthe en Beau. Benthe gaat naar
de BSO en Beau zit op de peutergroep. Wij wonen sinds 2017 in Gieten.
Belangrijk vind ik het dat ouders invloed hebben op het presteren van een
kinderopvangorganisatie. Door zitting te nemen in de oudercommissie probeer ik
samen met de ouders, de leden van de OC en Bij de Handjes de kwaliteit te
bewaken zodat kinderen met plezier naar de opvang kunnen gaan.

Uw mening telt. Voor vragen, tips en opmerkingen: ocbijdehandjes@yahoo.com

Ido Kooistra
Ik ben 33 jaar en getrouwd met Maaike. Samen hebben we
een schat van een dochter, Vivienne, van 2 jaar en ons
volgende kindje is onderweg. We wonen in Gieten sinds
2014 met veel plezier. Sinds dat Vivienne naar de opvang
gaat zijn we daar erg tevreden mee en we zien dat iedereen
erg betrokken is bij de kinderen. Aangezien je kinderen het
meest belangrijke deel uit je leven zijn wil ik me graag
inzetten voor de opvang. Voor ondersteuning en als
klankbord voor ouders.

Uw mening telt. Voor vragen, tips en opmerkingen:
ocbijdehandjes@yahoo.com

