Oudercommissie SKE Spreng!

Oudercommissie
Binnen kinderopvang Spreng! vinden we het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen
betreffende de opvang van hun kind(eren). De oudercommissie behartigt de belangen van ouders en zijn betrokken
bij het organiseren van een aantal activiteiten van SKE Spreng! De Wet kinderopvang stelt een oudercommissie
verplicht op ieder kindercentrum en geeft die oudercommissie adviesrecht met betrekking tot diverse
onderwerpen.
De oudercommissie heeft als belangrijkste taak het adviseren over de aangelegenheden genoemd in de Wet
kinderopvang. Een oudercommissie heeft informatierecht en adviesrecht op een aantal thema’s ten aanzien van het
beleid van SKE Spreng! zoals genoemd in de Wet Kinderopvang.
De oudercommissie is bevoegd ook ongevraagd te adviseren over de onderwerpen.

De oudercommissie stelt zich voor:
Voorzitter:
Ik ben Marieke Leanza-Hendriks en woon samen met mijn man Dario en twee zoons in
Eerbeek. Mijn jongste zoon Milo zit op de BSO en mijn oudste zoon Vito zit op de sport
BSO. Ik wil graag betrokken zijn bij de kinderopvang waar mijn kinderen naartoe gaan.
Meedenken en inspraak hebben, samen met andere ouders, vind ik een prettige manier
om de organisatie te helpen. Een veilige, gezellige plek waarbij de ontwikkeling van elk
kind centraal staat vind ik erg belangrijk. We zijn op zoek naar ouders die zich willen
aansluiten bij de oudercommissie, als je twijfelt of vragen hebt schiet me dan gerust
even aan.

Secretaris:
Tanja Wolbrink is mijn naam. Ik woon samen met Angela en onze meiden Irene en Carlijn
aan de rand van Eerbeek. Onze dochters gaan beiden gemiddeld 1 ½ dag in de week naar
het Sprengetje. Doordat onze kinderen toch de nodige tijd op de KDV doorbrengen vind
ik het belangrijk om de organisatie goed te kennen en te weten wat er speelt. En waar
nodig denk ik graag mee en wil ik mijn steentje bijdragen.
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Graag wil ik me even aan u voorstellen. Ik ben Ivy Besems en samen met mijn man
Laurens en zoontje woon ik in Eerbeek. Ties gaat op maandag, donderdag of vrijdag naar
kinderopvang het Sprengetje.
Ik heb me aangesloten bij de oudercommissie omdat ik graag betrokken wil zijn bij de
kinderopvang en wil helpen waar dat nodig is.

Ik ben Richelle Kruk en woon samen met mijn vriend Rolf Buitink en onze 2 kinderen
Rens en Ruben. Rens gaat op de donderdag naar het Sprengetje toe en Ruben gaat
vanaf volgend jaar ook een dag. Ik heb mezelf aangesloten bij de oudercommissie
omdat ik graag betrokken wil zijn bij de opvang waar wij onze kinderen naar toe
brengen en ik wil graag mijn steentje bijdragen waar het kan. Daarnaast ben ik zelf ook
werkzaam in de kinderopvang en denk dat ik mijn ervaring daarbij ook kan meenemen.

Ik ben Ingrid Krijgsman en ik woon samen met mijn vriend en 2 kinderen in Eerbeek.
Mijn dochter Joëlle van 4 jaar gaat inmiddels naar de basisschool, maar heeft vanaf dat
ze 3 maanden oud was genoten van de fijne zorgen bij ’t Sprengetje. Nu gaat ze
incidenteel naar de (vakantie)BSO. Mijn zoon Dion van 2 jaar gaat 2 ochtenden naar de
opvang, waar hij het erg naar zijn zin heeft. Omdat ik het belangrijk vind dat de
kinderen het fijn hebben bij de kinderopvang, en de organisatie daarbij wil helpen of
ondersteunen waar mogelijk, heb ik mij aangesloten bij de oudercommissie.

Informatie over de Oudercommissie is te vinden in een map op de kamer van de directie.

Heb je vragen, ideeën of opmerkingen? Neem dan contact met ons op! We zijn te bereiken via
oudercommissie@kinderopvangspreng.nl.
Je kunt ons natuurlijk ook altijd even aan de jas trekken.
Wil je, net als wij, betrokken zijn bij het wel en wee van SKE Spreng! ? Meld je aan als lid van de Oudercommissie!
Je bent van harte welkom. Heb je interesse? Sluit een keer aan bij een van onze vergaderingen! We vergaderen zo’n
4 x per jaar.

