Oudercommissie Rozengeur & Maneschijn
Graag stellen wij ons voor!
De oudercommissie (OC) behartigt de belangen van kinderen en ouders/verzorgers.
De OC vertegenwoordigt de ouders/verzorgers tijdensvergaderingen met de directie van R&M.De
OC vergadert 3 keer per jaar met de directie van R&M. Voorafgaand aan deze vergadering, komt
de OC zelf bijeen ter voorbereiding op de vergadering. Als ouder ben je welkom om
opmerkingen, vragen en/of klachten aan de OC mailen. Dit zal dan in de vergadering besproken
worden.

De OC organiseert activiteiten en zorgt voor attenties.
De OC organiseert ieder jaar het uitje naar de plaatselijke kinderboerderij. Ook zorgt de OC
namens alle kinderen en ouders/verzorgers voor een attentie voor de leidsters bij een speciale
gebeurtenis zoals een huwelijk, geboorte of jubileum.

Neem contact op met de OC door te mailen naar oc-rm@hotmail.com.
Heb je een opmerking, vraag of klacht die je graag met de OC wilt delen, mail ons dan.

Wil je zelf lid worden?
Neem dan contact op met een van de huidige leden (zie onder) of stuur ons een e-mail.

Wie vertegenwoordigen de oudercommissie:

Marleen

Ik ben Marleen. Ik woon samen met mijn
man Rijkelt en dochter Reva (2020) in
Bennekom. Reva speelt vanaf maart 2022
op groep Sterrenpracht. Ze is er op
maandag, dinsdag en woensdag. Ik werk
zelf in de media/logistieke branche en mijn
man in de farmaceutische branche. We
merken dat Reva met veel plezier naar
Rozengeur en Maneschijn gaat en dat is
een hele fijne gedachte als je aan het werk
bent. Vanuit de oudercommissie ben ik
graag betrokken bij de opvang. Wil je daar
iets over kwijt? Spreek me gerust aan!

Anne-Hendrike
September 2020 zijn mijn kinderen gestart
op Rozengeur en Maneschijn. De oudste,
Jonathan,
zit
ondertussen
op
de
basisschool. De jongste , Rozemarijn, zit op
Sterrenpracht 3,5 dag per week. Ik werk als
adviseur bij een waterschap in Den Bosch.
De reden dat ik mij heb aangemeld voor de
OC is dat ik het belangrijk vind dat de zorg
voor onze kinderen zo optimaal mogelijk is.
Ze brengen er toch een groot deel van de
week door. De OC is de manier om de
belangen van ons als ouder voor onze
kinderen onder de aandacht te brengen. Als
je iets hebt wat je graag zou willen
inbrengen (tips, adviezen, of iets wat heel
goed gaat en je graag wil behouden of nog
meer zou willen terug zien of…) of iets waar
je mee zit schroom niet om mij of 1 van de
andere OC leden aan te spreken of te emailen. We zitten er als vertegenwoordiging
van alle ouders , maar daarvoor hebben we
wel jullie input nodig!

Hakan
Ansa en ik zijn de trotse ouders van Mirza
(juni 2017) en Kiyan (februari 2020) en
wonen in het gezellige Wageningen. Mirza
zit ondertussen al de basisschool. Kiyan is
daarentegen 3 dagen per week te
bewonderen op Sterrenpracht. Hij is altijd
vrolijk en doet met alles vol overtuiging
mee.
Ik ben werkzaam bij UgenTec, een
Belgische start-up bedrijf, net over de
grens in Hasselt op een voormalig Philips
terrein. UgenTec ontwikkelt software
oplossingen voor grote bedrijven en
ziekenhuizen om wereldwijd diagnostische
analyse en verwerking hiervan te
vereenvoudigen. Vooral sinds start van de
Corona pandemie is dit nog belangrijker
gebleken. Tot nog toe hebben we met onze
software al meer dan 30 miljoen Corona
analyses uitgevoerd. Ansa begint
binnenkort als senior manager bij Deloitte.
Ik heb me eind vorig jaar aangesloten bij
de OC en ben erg enthousiast. Aarzel niet
om contact met mij op te nemen voor
vragen over of voor de OC.

Louise

Mijn naam is Louise en ik woon samen met
mijn man Johan en zoon Simon (2018) en
dochter Amy (2021) in Bennekom. Amy
speelt twee dagen per week op Zonnestraal
en Simon is inmiddels naar de basisschool.
Ik werk als ziekenhuisapotheker in het
Meander MC te Amersfoort. Ik vind het
belangrijk om met de OC de kwaliteit van de
opvang te bewaken en te bevorderen. De
OC behartigt de belangen van alle ouders.
We geven advies over verschillende zaken
zoals
het
pedagogisch
beleid,
voedingsbeleid, veiligheid en gezondheid,
activiteiten, tarieven en huisvesting. Spreek
me gerust aan als je vragen of suggesties
hebt voor de OC.

Yvonne

Mijn zoontje Timme (2019) zit op de groep
sterrenpracht. Ik werk in de farmaceutische
industrie als proces-operator. Samen met
mijn vriend wonen wij in Renkum. Mijn zoon
gaat 3,5 dag naar de kinderopvang en mijn
andere zoon Fedde zit in groep 1 op de
basisschool. Spreek me gerust aan

