De oudercommissie
Volgens de wet Kinderopvang is elk kinderdagverblijf verplicht een oudercommissie te hebben.
De commissie bestaat op dit moment uit 7 ouders waarvan de kinderen op De Kleine Reus zitten. De ouders zijn:
-

Tierésa de Boer (contactpersoon ouders)
Gert Jan van den Brink (PR)
Jantine Gort (Voorzitter)
Marjolein Schutte (bewaken OC budget)
Marianne van Veelen

Verderop in de nieuwsbrief stelt iedereen zich kort voor.
Doel
Het doel van de oudercommissie is het zo goed mogelijk behartigen van belangen van de
kinderen en hun ouders. We denken mee en adviseren. Bijvoorbeeld over nieuwe plannen,
veranderingen, voedingsaangelegenheden. Tevens worden het pedagogisch beleid en het inspectierapport van de
GGD jaarlijks besproken.
In de praktijk
We vergaderen minimaal 4x per jaar. Daar bespreken we eventuele knelpunten, geven
advies en ondersteunen de directie. Ook beheren we een lief-en-leed-potje waarmee we
cadeautjes voor de leidsters kunnen kopen (bijv. voor de ‘dag van de leidster’). Daarnaast
verzorgen we incidenteel een thema-avond.
Informeel
Het prettige informele contact met Bert & Ineke en alle groepsleiders willen we graag
behouden. Wilt u daarom eventuele vragen, opmerkingen en/of problemen eerst met hen
bespreken? Wanneer u er samen niet uit komt of iets liever met de oudercommissie
bespreekt, dan kan dat. U kunt één van ons daarvoor aanspreken of contact opnemen via:

oudercommissie@dekleinereus.com

Even voorstellen…….
Tierésa de Boer
Mijn naam is Tierésa de Boer. Ik ben getrouwd met Wim. Onze dochter gaat naar de Kleine Reus. Ik ben lid van de
oudercommissie geworden, omdat ik het fijn vind om mee te kunnen denken, adviezen te kunnen geven, een
luisterend oor te kunnen bieden, kan ondersteunen waar nodig is. Mocht je mij beter willen leren kennen, wil je wat
vragen, delen, schroom niet mij aan te spreken of te mailen: wentdeboer@gmail.com

Gert-Jan van den Brink
Ik ben Gert-Jan van den Brink, getrouwd met Gerdien en samen hebben we 2 kinderen. Pim is 4 jaar lang naar De
Kleine Reus geweest en zit nu op school. Noor is 2 jaar en gaat nu 2 dagen per week naar De Kleine Reus.
Ik werk als vakleerkracht bewegingsonderwijs op 2 scholen in het speciaal basisonderwijs in Hoogeveen. Sporten en
bewegen vind ik erg leuk, ik heb dan ook veel kinderen van de Kleine Reus tijdens de gymlesjes in de vakantie sportief
op hun best gezien. Zelf speel ik Ultimate Frisbee, de wedstrijdvorm van frisbees overgooien en ik mag graag
mountainbiken.

Jantine Gort
Mijn naam is Jantine Gort. Ik ben de moeder van Lars, Joël en Myrthe. Lars gaat een dag in de week naar de reuzenen een dag naar de sterrengroep. Joël gaat twee dagen in de week naar de stampertjes en Myrthe gaat naar het kdv,
de gele groep. Op die dagen ben ik aan het werk bij de Raad voor de Kinderbescherming.
Sinds 2013 ben ik lid van de oudercommissie van De Kleine Reus. Op deze manier ben ik extra betrokken bij de opvang
en kan ik meedenken over het beleid en de zorg voor onder andere mijn kinderen.

Marjolein Schutte
Mijn naam is Marjolein Schutte en samen met mijn man Maarten de Waart hebben wij twee kinderen, Mees en Sam.
Sinds een aantal jaar maak ik deel uit van de Oudercommissie. Binnen de oudercommissie heb ik de taak van
penningmeester op mij genomen. In het dagelijks leven werk ik als logopedist bij De Kinderpraktijk in Meppel.

Marianne van Veelen
Mijn naam is Marianne van Veelen en samen met mijn man Edwin hebben we twee kinderen: Susanna (2015) en Aron
(2017). Zij gaan twee dagen in de week gezellig samen naar de gele groep en hebben het daar erg naar hun zin. Op die
dagen werk ik op basisschool de Sprankel als leerkracht in de middenbouw. Daarnaast maak ik in mijn vrije tijd graag
kinderkleding voor mijn eigen en andere kinderen. Ik ben sinds 2017 lid van de oudercommissie.

