Roosje Selbach-Rooijaakkers - klassenouder groep 1-2
moeder van Puck en Mees
Ik vind het erg leuk om als klassenouder direct betrokken te zijn
bij de groep en deel te nemen aan activiteiten op school.
.

Els Faassen - klassenouder groep 3-4
moeder van Maxime en Phileine
Ik vind het fijn om direct betrokken te zijn bij de school en
te zorgen voor leuke activiteiten voor alle kinderen.

Serife Gudde - klassenouder groep 5-6
moeder van Selin en Elif
Ik geniet ervan om te helpen bij het organiseren van verschillende
activiteiten voor onze kids.

Manou Lennertz - klassenouder groep 6 - 7 en secretaris
moeder van Boris en de tweeling Jara en Minke
Behalve dat ik klassenouder en secretaris ben, help ik graag met het
organiseren van activiteiten.

Yvonne Takes—Beugelsdijk
moeder van Florine, Laura, Floris en Julian
Het is fijn om op deze manier betrokken te zijn bij school.

Dennis Heemstra
vader van Teun, Pien en Cato
Ik vind het bijzonder om betrokken te zijn bij de school
waar ik vroeger zelf nog op heb gezeten.

Petra Groos-Eekhoff
moeder van Thomas en Sam
De OR helpt activiteiten organiseren die het schooljaar nog leuker
maken voor de kinderen. Ik vind het leuk daarbij te kunnen helpen.

Jochem Jooren
vader van Jasmijn en Floris
Vanuit de OR draag ik graag mijn steentje bij aan een
leuke schooltijd. Tot ziens op school!

Bianca Nijhuis
moeder van Finn en Thijmen
Ik kijk er naar uit om er samen weer een leuk en actief schooljaar
van te maken! Samenwerken tijdens de vele activiteiten vind ik erg
leuk. Altijd open voor ideeën, tot op het schoolplein!

Lianne Jaspers-Jonker - penningmeester
moeder van Jolisa en Rijck
Ik ben bij de OR gegaan omdat ik graag betrokken wil zijn
bij de school van mijn kinderen. En wat is dan leuker dan
het helpen bij de leukste activiteiten op school!

Heidi klein Tank - voorzitter
moeder van Wick en Pien
Ik wil graag wat directer betrokken zijn bij school, daarom zit ik in de
OR. Laten we er met z’n allen weer een mooi jaar van maken!

