Oudercommissie Rozengeur&Maneschijn
Graag stellen wij ons voor!
De oudercommissie (OC) behartigt de belangen van kinderen en
ouders/verzorgers.
De OC vertegenwoordigt de ouders/verzorgers tijdens vergaderingen met de
directie van R&M. De OC vergadert 3 keer per jaar met de directie van R&M.
Voorafgaand aan deze vergadering, komt de OC zelf bijeen ter voorbereiding op
de vergadering. Als ouder ben je welkom om opmerkingen, vragen en/of klachten
aan de OC mailen. Dit zal dan in de vergadering besproken worden.
De OC organiseert activiteiten en zorgt voor attenties.
De OC organiseert ieder jaar het uitje naar de plaatselijke kinderboerderij. Ook
zorgt de OC namens alle kinderen en ouders/verzorgers voor een attentie voor de
leidsters bij een speciale gebeurtenis zoals een huwelijk, geboorte of jubileum.
Neem contact op met de OC door te mailen naar oc-rm@hotmail.com.
Heb je een opmerking, vraag of klacht die je graag met de OC wilt delen, mail ons
dan.
Wil je zelf lid worden?
Neem dan contact op met een van de huidige leden (zie onder) of stuur ons een email.

Merel van Veen-Wagensveld
Sinds september 2017 gaat Jip
(geboren mei 2017) naar groep
Rozengeur. Ik werk bij het Wereld
Kanker Onderzoek Fonds in
Amsterdam en daarnaast ben ik
mijn promotietraject aan het
afronden bij de afdeling Humane
Voeding van de Wageningen
Universiteit. Mijn man Joost is zijn
opleiding Technische Informatica
aan het afronden. Samen wonen
we in Bennekom. Wij komen
momenteel vier dagen in de week
bij R&M, dus spreek me gerust
aan!

Fenna Schippers
Mijn zoon Tomas (juli 2016) gaat
sinds september 2017 met veel
plezier naar groep Maneschijn.
Ik ben vastgoedbeheerder bij een
woningbouwcorporatie in
Amsterdam. Samen met mijn vriend
Tjeerd, wonen wij in Wageningen.
Aarzel niet om mij aan te spreken
als je inbreng hebt voor OC.

Bart Postmus
Mariska en ik zijn de ouders van
Simon (2015) en Carmen (2018).
Samen wonen we in Wageningen.
Simon en Carmen zitten 3 dagen
per week met veel plezier op
Zonnestraal. Ik werk als
octrooigemachtigde in de vrije
sector en adviseer voornamelijk op
het gebied van voeding en
algemene chemie. Aarzel niet om
me aan te spreken bij vragen,
opmerkingen of als je graag iets
onder de aandacht van de
oudercommissie wilt brengen.

Jorieke Govaert-Korthof
Maarten en ik zijn de ouders van
Niels (2016) die van november
2016 t/m augustus 2018 met veel
plezier op groep Rozengeur heeft
gezeten. Inmiddels gaat hij 2 dagen
per week naar groep Sterrenpracht.
We verwachten in oktober ons 2e
kindje, dat vanaf januari 2019 zal
starten op groep Rozengeur. Ik ben
eigenaar van mondhygiënepraktijk
DentPrevent in Wageningen.
Samen wonen we in Bennekom.
Wanneer je vragen of suggesties
hebt voor de OC hoor ik dat graag!
Gerrine Lankhaar
Onze zoon Sander (geboren
februari 2016) gaat sinds hij een
half jaar oud is twee dagen per
week naar groep Maneschijn. Met
veel plezier: hij speelt, beweegt,
knutselt, puzzelt en zingt wat af! Ik
ben getrouwd met Eric en woon
met ons gezin op een prachtig
plekje aan de Bennekomse
bosrand. Ik werk vier dagen per
week als teamleider brugklassen
op middelbare school Het Streek in
Ede.

Fleur Gawehns-Bruning
Ik ben moeder van Merle (geb.
2012) en Tjure (geb. 2018), die
sinds September 2018 op dinsdag,
donderdag en vrijdag naar de
Zonnestraalgroep gaat. Van origine
kom ik uit Berlijn, maar ik woon
sinds 2008 in Nederland en sinds
2016 in Wageningen, waar ik ook
werkzaam ben als bioinformaticus
bij het NIOO-KNAW. Naast
gezonde voeding, vind ik bij een
kinderopvang ruimte voor de veilige
ontwikkeling (emotioneel en
motorisch) van de kinderen zeer
belangrijk. Maar communicatie
tussen ouders, pedagogische
medewerkers en management
staan voor mij voorop. Dus ik vind
het altijd leuk als je me aanspreekt
en ik breng je feedback graag in bij
de OC. Je herkent me aan de
bakfiets en de (geiten-)wollen
sokken van Tjure J

