Nieuw in de ouderraad - Wij stellen ons graag aan u voor :
Ik ben lisette de Ruwe en ik kom de OR versterken!
Ik heb 2 kinderen op school, Ties van 10 jaar, hij zit in groep 7 en Floor van 7 jaar en zij zit in groep 4.
Ik heb er veel zin in en wie weet tot ziens in de schoolgangen!
Ik ben Danielle de Greef moeder van drie kids waarvan twee op voortgezet onderwijs en onze jongste telg Suus
zit in groep 5 bij Juf Christa en juf Janneke . Het is voor mij niet helemaal nieuw meer; ik heb er een paar jaar
geleden ook al in gezeten en dat was erg leuk. Ik heb er weer zin in!
Mijn naam is Mirna Noorlander, moeder van Lotte (groep 5) en Lisa (groep 1). Ik werk als HR adviseur bij het
gezondheidscentrum voor asielzoekers in Wageningen. Ik richt mij vooral op ontwikkeling en scholing
van medewerkers. Regelen en organiseren kun je mij rustig laten doen! Vorig jaar werd een oproep aan
gedaan voor de ouderraad. Hier heb ik op gereageerd, omdat ik het belangrijk vind om betrokken te zijn bij
school en hier een bijdrage aan te leveren.

V.l.n.r. Lisette, Danielle, Mirna, Sabine en Angelique
Mijn naam is Sabine Eerligh en ik ben moeder van Renske, die nu in groep 2 zit. Naast het moederschap ben ik
zelfstandige en in mijn vrije tijd mag ik graag haken en mooie momenten verzamelen door erop uit te gaan.
De reden om in de ouderraad te gaan is om meer betrokken te zijn bij school en ik hoop mijn steentje te
kunnen bijdragen om de kinderen een fijne basisschooltijd te bezorgen.
Mijn naam is Angelique Bos, getrouwd met Barry en moeder van Julian uit groep 3 en Jasmine op de
peuterspeelzaal.
Ik ben werkzaam als accountmanager Voortgezet Onderwijs bij ThiemeMeulenhoff en nauw betrokken bij het
onderwijs. Ook als ouder zag ik de hoeveelheid activiteiten op school en de extra handen die daarbij ontzettend
nodig zijn. Ik wilde graag mijn handen uit de mouwen steken en na het horen van diverse enthousiaste ORverhalen heb ik mij aangemeld. En met succes, want sinds kort mag ook ik onderdeel uitmaken van de
ouderraad!

