De oudercommissie stelt zich voor:
Wie zijn we?
Wij zijn Anouk Blom (li) en Chantal Herms (re) twee betrokken ouders van kindjes die
(bijna) naar Christoforus gaan en leden van de oudercommissie.

Chantal kun je kennen als de moeder van Silvan (4). Silvan is begonnen bij de dagopvang
van de kleine beer en ging later naar het peuterhuis bij Judy. Inmiddels zit Silvan in de
kleuterklas bij juffie Ardi van de Vijfster. Nu gaat Silvan met veel plezier naar de BSO.
Daarnaast werkt Chantal als kwaliteitsfunctionaris en als ambtelijk secretaris voor een
onafhankelijke klachtencommissie voor twee zorgorganisaties in Apeldoorn en Deventer.
(Wij zijn blij met de kennis en vaardigheid die zij van daaruit meebrengt!)
Anouk kun je kennen als de moeder van Tibbo (7) Jippe (4) en Thijsje Marijn (2). Jippe ging
vanaf zijn tweede jaar met veel plezier naar juf Judy bij de Buitenbeer. Inmiddels is hij al
een tijd een kleuter in de klas bij juffie Marijke op de vijfster. Na de zomer geeft hij het
stokje door aan zijn zusje en begint Thijsje Marijn als buitenbeertje.
Naast het managen van het thuisfront is Anouk met veel plezier werkzaam in een
natuurvoedingswinkel.
Wat doen we?
De oudercommissie adviseert bij belangrijke onderwerpen die de kinderopvang aangaan.
Hierbij kun je denken aan: veiligheid van de kinderen, voeding, openingstijden, gezondheid,
klachten en de prijs van de kinderopvang.
De ouderencommissie vergadert minimaal 4 x per jaar. De notulen worden op de website
geplaatst: http://www.christoforuskinderopvang.nl/locaties/apeldoorn
1

We willen de organisatie graag laten weten wat er leeft. Dus heb je ideeën, kleine
ergernissen of tips? Wij kunnen dat geluid laten horen!
Ook kunnen we bijvoorbeeld een ontmoetings- of voorlichtingsavond organiseren als er
behoefte is aan informatie of uitwisseling rondom een (kind gerelateerd) thema.
Bereikbaarheid:
De oudercommissie is te bereiken via e-mail:
@: christoforus.oudercommissie@gmail.com
Of spreek ons gerust aan!
Ook lid worden?
We hebben ruimte voor meer leden! Heb je interesse om ook in de oudercommissie deel te
nemen? Dan nodigen we je graag uit om dit te laten weten via ons e-mail adres.
Samen voor een fijne kinderopvang voor onze kinderen.
Hartelijke groet,
Anouk Blom en Chantal Herms
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