Nieuwsflits
even voorstellen: oudercommissie Lisse
Betrokkenheid van de ouders is belangrijk voor ons. Daarom heeft SKOL een oudercommissie. De
oudercommissie wordt gevormd door een aantal enthousiaste ouders van kinderen die gebruik
maken van de diverse locaties van SKOL. De oudercommissie komt regelmatig bij elkaar om de
adviesaanvragen die zij krijgt van SKOL te bespreken, onder meer over veiligheid, hygiëne en
beleidsvraagstukken. Daarnaast kan de oudercommissie ook een luisterend oor zijn voor andere
ouders. In deze nieuwsflits stellen de leden van de oudercommissie Lisse zich voor.
Rozemarijn van Rooijen
Ik ben Rozemarijn. Samen met Roelof en onze zoon Jurre (november 2018)
woon ik in de Poelpolder. Jurre gaat sinds maart 2019 twee dagen par week
naar de opvang aan de locatie Hannie Schaftlaan. Ik werk bij de Rabobank en
in mijn vrije tijd sport ik graag. Zo speel ik tennis bij LTC Lisse, doe ik aan
hardlopen en wielrennen. Sinds september 2020 ben ik toegetreden tot de
oudercommissie. Mocht je vragen of suggesties hebben over de locatie Hannie
Schaftlaan dan kun je die direct aan mij of via de oudercommissie doorgeven.
Joyce Lustberg
Mijn naam is Joyce Lustberg en samen met Patrick zijn wij de trotse ouders van
Fenne (2017) en Noud (2019). Naast moeder ben ik advocaat in Leiden. In het
verlengde van de opvoeding thuis vind ik het belangrijk dat onze kinderen zich in
een veilige, rustige en gezellige huiselijke omgeving op hun eigen manier en met
plezier met andere kinderen kunnen ontwikkelen. Om deze reden vind ik het als
ouder van belang om actief betrokken te zijn en mee te denken over diverse
aspecten binnen de oudercommissie. Om te waarborgen wat er is en te
innoveren waar het kan.
Jolanda Meyer
Ik ben Jolanda Meyer en woon samen met Mark, Maud en Stijn in Lisse. Ik ben
werkzaam als inkoper voor een inkooporganisatie die verschillende gemeentes
in de regio bij staat in aanbestedingstrajecten. Voor Maud en Stijn maken wij
op dit moment gebruik van de opvanglocatie Nassaupark. Ik ben lid geworden
van de oudercommissie omdat ik nieuwsgierig ben naar het reilen en zeilen
binnen de organisatie en daarnaast ook in gesprek kan gaan om zaken te
kunnen verbeteren. Ook maak ik graag de verbinding tussen de ouders en de
organisatie. De oudercommissie kan op sommige situaties/wensen invloed
uitoefenen, dus mocht je ergens mee zitten/tegenaan lopen laat het ons weten
dan kunnen we kijken of we iets kunnen betekenen!
Marjoleine van Egeraat
Mijn naam is Marjoleine van Egeraat (1987) en zit sinds 2017 bij de OC.
Mijn beide dochters gaan met veel plezier naar het KDV Nassaupark. Ik
vind het belangrijk om als ouder betrokken te zijn bij de kwaliteit en
organisatie van onze kinderopvang. Het is toch een plek waar mijn
kinderen een groot deel van hun tijd doorbrengen. Ik vind het leuk en
waardevol om mee te denken over onderwerpen die de opvang beter
kunnen maken. Daarnaast maak ik me sterk dat onderwerpen voortijdig
met ons worden besproken, zodat het ouderperspectief van begin af aan
wordt meegenomen.

Marloes Couzijn
Mijn naam is Marloes en ik woon samen met mijn vriend Niels en zoontje Jens in
Lisse. Sinds oktober 2019 maak ik deel uit van dit OC team. Waarom? Omdat ik
het belangrijk vind om betrokken te zijn bij een plek waar mijn zoon een deel
van zijn tijd doorbrengt. Hij is net overgestapt van zijn vertrouwde klas binnen
het KDV (Lila / Nassaupark) naar de BSO op de Josephschool en juist ook deze
ervaringen neem ik mee in m’n rol binnen de OC: wat gaat er goed en wat kan
er beter in de begeleiding hierbij? Mijn doel is om SKOL/BLOS scherp te houden
met betrekking tot de kwaliteit van de kinderopvang. Kinderen moeten er
plezier beleven en veiligheid ervaren!
Jessica Kortekaas
Mijn naam is Jessica Kortekaas en ik ben 32 jaar, sinds november 2018 zit
ik bij de OC. Mijn dochtertje zit bij het Nassaupark op de donderdag. Ik
heb zelf altijd op een kinderdagverblijf gewerkt. Dit is ook de reden dat ik
in de OC ben gegaan. Ik weet namelijk ook hoe het is als leidster. Zo
bekijk het ik dus niet alleen als ouder, maar ook als (ex) leidster. Verder
vind ik het belangrijk dat ik mijn mening kan geven over bepaalde
onderwerpen voor dat dit aan de ouders wordt verteld.
Chantal Immink
Drie mannen en een goudvis. Zo ziet mijn huishouden eruit. Burgerlijker kan
haast niet zou je zeggen. Maar ik hou ervan. Naast mama Chantal van Tijl en
Kiet doe ik mijn best om een goede partner te zijn voor mijn vriend Ruud. Tijl is
inmiddels 3,5 jaar en Kiet is net één geworden. Beide mannen gaan samen naar
SKOL Nassaupark. Tijl gaat altijd vrolijk naar de 3 M’s van Lila en de blije Kiet
vermaakt zich prima bij de dames van Mint. Buiten de mannen om ga ik uit mijn
bol tijdens mijn werk in de bloembollen sector, probeer ik te sporten en wijn ik
graag met mijn vriendinnen. Inmiddels ben ik vanaf november 2018 bij de
Oudercommissie. Waarom? Omdat ik altijd wel een mening heb over dingen en
nieuwsgierig ben.
Tom Schreuder
Mijn naam is Tom Schreuder. Ik ben getrouwd met Abigail en samen hebben
wij vier kinderen, Teijn, Vieve, Floran en Maes. Wij maken gebruik van
diverse groepen en diensten van SKOL bij Kindercampus Joseph. Ik ben
werkzaam als commercieel manager bij Keukenhof. Ik ben lid van de
Oudercommissie, omdat ik het interessant vind om als ouder mee te kunnen
denken over diverse aspecten rondom de organisatie van SKOL. Daarnaast
hoop ik mijn bijdrage te kunnen leveren vanuit het perspectief als ouder
zijnde. Heb je een vraag of wil je iets anders bespreken, dan hoor ik dat
graag!
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