Beste ouders, de oudercommissie van de Graaf en de Gravin heeft
sinds kort een volledig nieuwe samenstelling. Corine en Miranda hebben afscheid genomen en Anne, Maaike en Niek zijn als nieuw lid toegetreden. Dit leek ons een goed moment om onszelf even kort voor te
stellen.
Niek Jansen, papa van Tobias (januari ‘15). In het dagelijks leven werk
ik bij een bedrijf dat systemen (machines) levert aan bedrijven in de
voedselindustrie. In mijn vrije tijd ga ik graag met Tobias fietsen over
de dijk. Tevens rijd ik graag paard.
Tobias gaat op de maandag en de woensdag naar de kinderopvang.
Over het algemeen breng ik hem weg, waardoor ik op deze dagen
vroeg in de ochtend bij de Graaf en de Gravin ben. Ik hoop dat ik samen met Anne en Maaike een waardevolle bijdrage aan de organisatie
kan leveren. Tot gauw, Niek
Maaike, moeder van Jason (12 jaar) en Robin (4 jaar). Ik werk op een
secretariaat bij een industriële wasserij, waar gezorgd wordt voor al
het textiel van verschillende ziekenhuizen, verzorging- en verpleegtehuizen en een grote supermarktketen. In mijn vrije tijd ga ik kijken naar
de voetbalwedstrijden van mijn zoon Jason. Samen met mijn dochter
Robin zitten we te kleuren, ieder in zijn eigen kleurboek. Ook gaan we
graag met de kinderen (samen of apart) naar theatervoorstellingen.
Robin is om de week bij De Graaf en Gravin (BSO) en dan kom ik haar
aan het einde van de dag ophalen. Mocht je vragen, opmerkingen
o.i.d. hebben dan weten jullie ons te vinden.
Groet Maaike

Anne Buijk-Dijkstra, mama van Jorrit (juni ‘14). Eind 2009 heb ik mijn
logopediepraktijk Logo4Kids opgestart en tegenwoordig heeft de praktijk locaties in Tiel, Geldermalsen en Culemborg. Wij behandelen kinderen vanaf 2 jaar met (ernstige) spraak-taal- en stemproblemen.
In mijn vrije tijd houd ik van leuke activiteiten ondernemen met mijn
gezin, zwemmen, films kijken en lekker uit eten gaan.
Jorrit gaat op woensdag en donderdag naar De Graaf & Gravin (KDV)
Ik ben meestal degene die hem brengt en ophaalt, dus jullie zullen mij
vast op die dagen weleens zien. Uiteraard kunnen jullie mij dan ook benaderen voor vragen.

