Wij willen zoveel
mogelijk alle belangen
van de kinderen en de
ouders behartigen,
daarom is jouw mening
van belang.

OUDERCOMMISSIE
ZONNEWIJZER

Dus heb je vragen,
suggesties of
opmerkingen laat het
ons weten!

Beste ouder/verzorger,
Je kind gaat op locatie Zonnewijzer naar de baby- of peuteropvang of de
BSO. Als oudercommissie van deze locatie stellen wij ons graag aan je voor.
Wat doen wij voor u?
Als oudercommissie vertegenwoordigen wij alle ouders/verzorgers van de

Ook ben je van harte
welkom om een
vergadering bij te
wonen. Meld je van

kinderen op locatie Zonnewijzer. Dit doen wij door zo goed mogelijk invulling

tevoren wel even per

te geven aan het adviesrecht van de oudercommissie over het beleid van

mail aan. Data van de

Kindkracht 0-12. De oudercommissie is ook een aanspreekpunt voor ouders

vergaderingen volgen

binnen locatie Zonnewijzer.

nog.

Hoe doen we dat?
Wij voeren drie keer per jaar overleg met het leidinggevende team van
locatie Zonnewijzer. Tijdens dit overleg worden onderwerpen als
voedingsbeleid, pedagogisch beleid, veiligheid, plaatsingsbeleid en
openingstijden besproken. Hierbij proberen we de belangen van kinderen en
hun ouders zo goedmogelijk te behartigen. Tevens organiseren wij de Dag
van de leidsters. We nemen ook deel aan de centrale oudercommissie,
waarin de onderwerpen worden besproken met de directie van Kindkracht

Neem contact met ons op door een
mail sturen naar

oudercommissie@kindkracht.nl

die betrekking hebben op alle vestigingen van Kindkracht 0-12.
Groeten,

Natuurlijk kan je ons ook
aanspreken als je een van ons

Oudercommissie
Locatie Zonnewijzer

tegenkomt!

EVEN VOORSTELLEN…
…Josien Klein
Ik ben Josien en in 2014 getrouwd met John Bouwmeester. Wij zijn trotse ouders van onze prachtige zoon
Joep Bouwmeester (2015) en onze 2e wordt half januari verwacht. Joep heeft zijn 1e 1,5 jaar bij de egels
gezeten en sinds en momenteel bij de rupsen. Hij vermaakt zich 2 dagen in de week prima met het scharrelen
en spelen met de andere kinderen. Hij leert er spelenderwijs onder andere sociale vaardigheden en ook met
leeftijdsgenoten omgaan. Een goede stap voor zijn ontwikkeling en de overstap naar school straks. Voordat ik
moeder was heb ik regelmatig gewerkt als recreatiewerker op diverse campings in Nederland. Sinds kort werk
ik als docent verpleegkunde in Leiden, daarvoor heb ik onder andere 10 jaar gewerkt als
kinderverpleegkundige in het VUmc.
Ik ben lid geworden van de oudercommissie omdat ik graag meer wil weten over de organisatie waar onze
zoon een paar dagen in de week verblijft. Daarnaast wil ik graag meedenken en beslissen over deze goede
organisatie. Een organisatie is goed als hij blijft ontwikkelen en daar wil ik graag bij helpen.
…Jolijn Posthuma
Ik ben Jolijn Posthuma, moeder van Benthe (4 jaar, zit bij de grote beer) en Jasper (2 jaar, zit bij de kevers). Een
aantal jaar geleden ben ik bij de oudercommissie gekomen omdat ik wat meer wilde begrijpen over het reilen en
zeilen bij een kinderdagverblijf. Dit om met goed vertrouwen iedere keer de kinderen te kunnen brengen en zeker
te weten dat alles zo goed mogelijk geregeld is voor iedereen.
…Inge Arentshorst
Ik ben Inge Arentshorst, moeder van Tijn (3 jaar, zit bij de Hommels). Ik heb me aangesloten bij de
Oudercommissie om meer te weten te komen over het beleid van Kindkracht: hoe komen bepaalde keuzes tot
stand en welke zaken hebben prioriteit. Ook vind ik het fijn mee te kunnen denken over zaken als voeding,
locatie en heel praktische zaken als (flexibele) openingstijden ed.
…Lieke Neerkens
Ik ben Lieke, moeder van twee zoontjes. Fitz (3,5 jaar) zit bij de Kikkers en James (1 jaar) bij de molletjes.
Het leek mij erg leuk en nuttig om mij bij de oudercommissie aan te sluiten en zo de mogelijkheid te hebben
bij te dragen aan een zo fijn mogelijke opvang voor onze kinderen. Mijn pedagogische achtergrond kan hierbij
goed van pas komen.
…Joze Koot
Mijn naam is Joze Koot-Koek, moeder van Lars (9), Bram (7) en Lana (5). Zij gaan op dinsdag naar de BSO. Ze
hebben het altijd erg naar hun zin bij de Uilen en de Vossen. Sinds enkele jaren ben ik lid van de
oudercommissie. Ik ben hiermee begonnen uit nieuwsgierigheid; hoe wordt de kinderopvang georganiseerd
en wat komt daarbij kijken. Wij als oudercommissie zijn er voor
alle ouders. Indien gewenst, spreek ons aan, stel je vragen.
Daar zijn wij voor.

