De oudercommissie.. wie zijn wij?
Kinderopvang FLakkee heeft een oudercommissie die bestaat uit 2 enthousiaste ouders
van kinderen die op de dagopvang en BSO verblijven. Wij vergaderen minimaal vier keer
per jaar en overleggen met Monique over de dagelijkse gang van zaken. En wij zijn er
voor u, als ouder. Heeft u vragen of opmerkingen laat het ons weten via e-mailadres
ockinderopvangflakkee@gmail.com of spreek ons persoonlijk aan.
Mijn naam is Chantal van der Baan, getrouwd met Kristian en samen hebben we twee
kinderen, Stef (2014) en Rikki (2016).Stef gaat 3 dagen naar de BSO en Rikki gaat 3
dagen naar het kinderdagverblijf. Ik werk zelf als verkoopmedewerkster in een
viswinkel. Ik zit in de oudercommissie omdat ik het leuk vind mee te denken over het
reilen en zeilen op de BSO en kinderdagverblijf van de kinderen.

Ik ben Pieterke (35), getrouwd met Martin en moeder van Nyncke. Wij zijn nog niet
zo bekend in Dirksland, we wonen sinds eind Januari hier. Nyncke gaat op Maandag
en Woensdag naar de BSO. Ze wordt dan opgehaald bij de bushalte omdat ze dan
vanuit haar school op Oostvoorne komt. Het is wel fijn dat ze op deze manier
kinderen van hier leert kennen. Ze wilde na de intake niet meer naar huis dus ze
vond het toen al geweldig. Wellicht zijn er mensen die mij al een beetje van gezicht
kennen. Op maandag werk ik bij T-Toys, ook wel beter bekend als, bie Erna :-) ! Daar
werk ik nu bijna 4 jaar met veel plezier. Mijn andere 3 werkdagen vul ik bij Jorny
Products, ook een bedrijf hier in Dirksland. De stap om hier te gaan wonen vanuit
Goedereede was dan ook niet zo heel groot. De reden om voor mij bij de
Oudercommissie te gaan, is niet alleen omdat Monique het bij de intake vroeg, of
dat ik heel veel tijd over heb, maar ook een beetje uit eigenbelang, haha. Zo leer ik
niet alleen meer mensen kennen, maar kan ik ook de belangen van ouders en
kinderen behartigen zodat onze kinderen een mooie tijd hebben op de opvang en
wij onze kinderen met een gerust hart kunnen achterlaten. Als er vragen of
opmerkingen zijn, stel ze gerust en als je me niet ziet, we hebben een speciaal
e-mailadres aangemaakt waar je ideeën kwijt kunt zodat wij ze in de OC kunnen
bespreken.
Ik ben Jozien de Wit. Samen met mijn vriend Jurien en zoontje Sam wonen we sinds
kort weer in Dirksland.
Zelf ben ik leerkracht in het basisonderwijs. Dit doe ik al jaren met veel plezier in
Ouddorp. Met kinderen is er geen dag hetzelfde en dat maakt ons beroep niet alleen
leuk maar ook erg afwisselend.
Ik vind het dan ook leuk om nu als ouder in een 'commissie' te zitten en kijk er naar
uit om eens vanuit deze hoek mijn bijdrage te mogen leveren.

