Oudercommissie locatie Poldersprong
De oudercommissieleden van Poldersprong stellen zich aan u voor:

"Mijn naam is Edwin en samen met
Dagmar hebben wij twee zoons, Finn
en Otis. Beide gaan met plezier naar
de opvang en zijn altijd erg vrolijk als
ze weer opgehaald worden. Ik werk
vier dagen in de week bij de
Rijksoverheid in Den Haag.
Ik vind het belangrijk om een
bijdrage te kunnen leveren als ouder
en ben daarom lid geworden van de
oudercommissie. Hierin kunnen wij
de belangen behartigen van de
ouders en zullen we de organisatie
adviseren over verschillende
zaken, waaronder pedagogisch
beleid en kwaliteit."

Mijn naam is Truike van Zeil. Ik woon samen
met Roel van Leeuwen en wij zijn de ouders
van Tijn (februari 2015) en Boukje (september 2016).
Beide kinderen gaan 1 dag per week naar de opvang
en vinden het er heerlijk, al zijn ze toch altijd wel weer
blij als mama ze komt ophalen.
Ik werk drie dagen in de week als
administratief medewerkster bij
een potplantenkwekerij. Dit is dus
een hele andere tak dan de
kinderopvang en ik vind het
daarom heel leuk om meer
betrokken te zijn. Als lid van
de oudercommissie hoop ik de
opvang zo goed en leuk mogelijk
te maken voor de kinderen en
medewerkers.
Mijn naam is Denise den Dubbelden. Ik woon samen met Paul van
Seggelen en wij zijn trotse ouders van Milan (2016).
Drie dagen per week werk ik als
apothekersassistente. Eén van deze
drie dagen gaat Milan met veel
plezier naar de Poldersprong. Ik vind
het super leuk dat ik lid ben van de
oudercommissie. Nu kan ik mee
denken met het team van de Poldersprong om de opvang zo leuk en
goed mogelijk te laten zijn.

Groet, Edwin

Mijn naam is Jolanda. Samen met Arnold hebben ik een dochter Lizzy en
een zoon Casper. Ik werk met veel plezier 20 uur in de week op een
kwekerij, heb net een opleiding tot bloemist afgerond en maak met mijn
eigen bedrijfje soms leuke baby- en kinderkamer spulletjes. Lizzy gaat 2
ochtenden in de week naar de opvang, wat ze helemaal geweldig vindt.
Casper gaat ook naar de opvang.
Ik vind het erg leuk om mee te kunnen denken in de ouder commissie en
zo hopelijk iets te kunnen betekenen voor de andere ouders en de
medewerkers. En het is erg leuk om te ontdekken wat er allemaal
gebeurd in zo’n grote organisatie.

Oudercommissie locatie Poldersprong

Zowel ouders als Kindkracht 0/12 vinden het belangrijk, dat ouders kunnen adviseren
bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang van hun kind(eren). De Wet
kinderopvang stelt een oudercommissie verplicht in iedere vestiging en geeft die
oudercommissie verzwaard adviesrecht op diverse punten.

De oudercommissie stelt zich ten doel:
1) De belangen van de kinderen en de ouders van het kindercentrum waar de
oudercommissie aan verbonden is zo goed mogelijk te behartigen en de ouders
te vertegenwoordigen;
2) Te adviseren ten aanzien van kwaliteit;
3) Het behartigen van de belangen van de ouders van het kindercentrum bij de
directie en het bestuur en middels de centrale oudercommissie.

Wanneer u contact met ons wilt opnemen, zijn wij te bereiken via het volgende email
adres:
oudercommissie@kindkracht.nl

