Dit schooljaar is er een aantal nieuwe leden bij de oudercommissie gekomen. Graag stellen
wij ons aan jullie voor.
Van links naar rechts:
Marcel, vader van Mylo (groep 4) is al jaren onze fijne secretaris. Werkzaam bij IBM waarvan
hij al jaren sponsorgeld voor onze school genereert.
Ellen, nieuw in de OC maar zeker niet op school. Daar heeft zij al vaak geholpen. Hulpouder,
luizenmoeder, knutselmoeder, heeft de school hulp nodig, op haar kun je rekenen.
Zij is moeder van Jayden (groep 8), Nigel (groep 6-7) en Toby (groep 5b).
Joost, vader van Lynn (groep 6-7) en Tess (groep 3) ook nieuw van de partij. In het dagelijks
leven werkzaam bij de politie. Hij gaat zich oa inzetten om het schoolplein verder te
verbeteren.
Gina, moeder van Loïs (groep 4) zet zich al jaren in voor oa alle knutselactiviteiten in de
onderbouw. Nu ook lid van de oudercommissie, waar zij zich vooral gaat bezighouden met
onze jaarlijkse feesten.
Komt onze topper José, moeder van Vygo (groep 7-8) en Sil (groep 5b). Zij zet zich ook al
jaren in voor school. Zelf leerkracht van een kleutergroep binnen de stichting dus kent het
klappen van de zweep. Ook zij is een knutselwonder en zal ook overal helpen waar nodig.
Gökhan, vader van Ella (groep 5b) en Semih (groep 4) dit jaar in een nieuwe rol namelijk die
van voorzitter! Ook hij is al erg bekend op school. Wij zijn erg blij met zijn netwerk waarmee
hij veel voordeeltjes voor onze school weet te regelen.
Mariska, moeder van Rissa (groep 6-7), onze nieuwe penningmeester. Ook altijd actief als er
hulp nodig is. Juicht, tijdens bijvoorbeeld de Koningsspelen, ieder kind over de finish.

Maartje, moeder van Isa (groep 6-7), nieuw lid in dit schooljaar, helpt al jaren met
luizenpluizen en nu gaat zij zich vooral bezighouden met de feesten, zoals het
Sinterklaasfeest.
Last but not least, Petra, moeder van Sasha (groep 6-7), oud voorzitter. Orakel van de
oudercommissie. Doet een stapje terug maar blijft zeker betrokken.
Spreek ons vooral aan als je vragen of opmerkingen hebt voor de oudercommissie. Mailen
kan ook: oudercommissie@obsheteiland.nl

