Oudercommissie Rozengeur&Maneschijn
Graag stellen wij, de Oudercommissie (OC), van kinderopvang Rozengeur&Maneschijn ons voor.
De OC stelt zich tot doel:
de belangen van kinderen en ouders zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen tijdens
vergaderingen met de Directie van R&M;
de verantwoordelijkheid van de ouders voor de opvoeding van de kinderen te realiseren door invloed uit te
oefenen op het beleid van R&M.
In de praktijk komt het erop neer dat de OC de directie van R&M adviseert over zaken als het pedagogisch beleid,
het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot het plaatsen van kinderen op R&M. Verder is de OC een
aanspreekpunt voor ouders met vragen en/of klachten. Ook organiseert de OC ieder jaar het uitje naar de
kinderboerderij en verzorgt zij een attentie namens de ouders in geval van een feestelijke gebeurtenis bij een van de
leidsters (bijv. huwelijk, geboorte of jubileum). Hiervoor vragen wij een jaarlijkse bijdrage van 5 euro per kind. Deze
bijdrage wordt elk jaar door R&M automatisch geïncasseerd met de opvangkosten van januari.
De OC vergadert drie maal per jaar met de directie van R&M. Voorafgaand aan deze vergadering, komt de OC
zelf bijeen ter voorbereiding op deze vergadering. Als ouder ben je welkom bij deze bijeenkomst. Verder kun je als
ouder ook eventuele opmerkingen/vragen/klachten aan een van de OC leden melden, persoonlijk dan wel via het
emailadres van de OC: oc‐rm@hotmail.com. Je punt zal dan in de eerstvolgende vergadering besproken worden.
Wil je meer weten over de rol van de OC, of ben je geïnteresseerd om zelf lid te worden, neem dan contact op
met een van de huidige leden (zie onder) of stuur ons een email.
Hester van der Woude
Mogelijk kennen jullie ons dynamische duo al, Peer en Jasmijn. Ze
hebben het erg naar hun zin op de groepen Sterrenpracht en
Rozengeur. Zelf werk ik als farmaceutisch toxicoloog bij Synthon in
Nijmegen. Mijn partner Steven Schukking is dierenarts bij
Dierenkliniek Kortenoord in Wageningen. Aarzel niet om me aan te
spreken of te mailen als je vragen/opmerkingen hebt of mee wilt
denken!
Maarten Smulders
Sinds augustus 2015 gaat onze zoon Pieter (geboren april 2015) met
veel plezier naar groep Zonnestraal. Als universitair docent organische
chemie ben ik werkzaam aan de universiteit van Wageningen. Mijn
vriendin, Leonie, werkt als landschapsarchitect in Heeswijk Dinther.
Samen wonen we in Bennekom.

Marion Scholten
Moeder van Isis en Job die allebei naar groep Zonnestraal gaan. Ik ben
werkzaam als controller. Samen met mijn vriend Ivo wonen we in
Wageningen. Ik vind het belangrijk dat onze kinderen in een huiselijke
sfeer worden opgevangen met voornamelijk vertrouwde gezichten.
Ben altijd in voor een praatje dus hoor het graag als je
vragen/opmerkingen hebt!
Mark van Iperen
Marleen en ik zijn de ouders van Flore en Figo. Ik werk in ziekenhuis
Gelderse Vallei als intensivist en mijn vrouw werkt in het UMC Utrecht
bij het Centrum voor Thuisbeademing.
Figo heeft tot begin augustus op Rozengeur en Maneschijn gezeten
en in november 2016 heeft Flore het stokje overgenomen van haar
broer. Figo was 3 toen hij voor het eerst naar R&M ging. De ervaringen
waren zo positief dat we Flore al in de week van haar eerste
verjaardag hebben laten starten bij het kinderdagverblijf.

