Oudercommissie

Als er zaken zijn die je op de agenda zou willen zetten, laat het
ons weten. Je kan ons een e-mail sturen via het e-mailadres:

oudercommissie@elmo-kinderopvang.nl
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Marjolijn

Locatie: Zuiderlaan

Locatie: Zuiderlaan

Locatie: Zuiderlaan

Locatie: Zuiderlaan

Hi! Ik ben Marieke.

Mijn naam is Marleen Bus,

Mijn naam is Ana,

Mijn naam is Marjolijn Gregoor,

Moeder van Lea (3, Kikkers) en Ize (1,
Lieveheerbeestjes) en sinds april 2019 kom ik
bij Elmo aan de Zuiderlaan.
Ik heb me aangemeld voor de
Oudercommissie omdat ik graag wil
meedenken over zaken die gaan over
de opvang en om zo ook op die manier
betrokken te zijn en iets te kunnen bijdragen.

36 jaar oud en woon samen met Bart en
onze 3 kinderen (Puck, Willem en Fedde)
in Babberich. Willem gaat 1 keer in de week
naar de ‘de Kikkers’ Ik ben betrokken bij de
oudercommissie omdat ik graag mee denk
vanuit mijn rol als ouder over de opvang
van onze kinderen. Daarnaast vervul ik
vanuit de oudercommissie de taak van
vertrouwenspersoon.

Ik ben 35 jaar oud en woon in Pannerden met
mijn man en twee kinderen Eva ( 3 jaar) en
Tomas (2 maanden). Zij zitten allebei bij de
locatie Zuiderlaan. Eva zit bij “de Beren” en
Tomas bij “de Rupsjes”.
Ik ben 5 dagen per week werkzaam bij een
non profit organisatie in Arnhem als Senior
Finance Officer. Sinds 2021 ben ik de lid van
de oudercommissie.

Moeder van Juliette en Veerle. Juliette is
twee jaar en gaat met veel plezier drie dagen
in de week naar de beren. Veerle (vijf jaar)
zit inmiddels op school. Samen met Jeroen
wonen wij in het prachtige Ooij (Zevenaar).
Sinds kort ben ik lid van de oudercommissie
en laat ik graag mijn stem horen op één van
de belangrijkste plekken van de kinderen.
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Gezocht

Locatie: Zuiderlaan

Locatie: Herwen

Locatie: Zuiderlaan

Hoi! Ik ben Ghassan Alagourie,

Mijn naam is Kim Buter,
Samen met mijn partner, Raymond en
onze drie kinderen, Hanneke, Frank en
Niek wonen wij in Tolkamer. Onze kinderen
bezoeken met plezier twee dagen per week
de Woelmuis in Herwen. Bij het zoeken naar
een kinderopvang hebben wij destijds voor
ELMOKinderopvang gekozen vanwege de
kleinschaligheid, De verticale groep en de
grote mate van flexibiliteit. Ik ben lid van de
oudercommissie. Omdat ik het belangrijk vind
mee te kunnen denken en praten over onder
anderen het beleid, de kwaliteit en andere
zaken binnen de opvang van mijn kinderen.

Hallo allemaal, ik ben Timo Riphagen!
Samen met Femke de trotse ouders van
twee prachtige kinderen: Mats en Pleun. Mats
gaat al 1,5 jaar, 2 ochtenden in de week, met
plezier naar de Kikkers op de Zuiderlaan. En
in de zomer wordt Pleun 2 jaar en mag zij ook
naar de Kikkers, ze kijkt er naar uit! Waarom
ben ik ingestapt in de oudercommissie? Ik wil
actief mijn steentje bijdragen aan een nog
leukere en fijnere plek voor alle kinderen bij
ELMO. Mocht je mij tegenkomen bij het halen
of brengen? En je hebt tijd voor een praatje?
Trek mij gerust eens aan de mouw! Want ik
mag ook uw stem vertegenwoordigen!

Veldboom

Alagourie

Vader van Noah 2 jaar en hij zit bij de Beren.
We wonen met zijn drieën in Oud-Zevenaar. Ik
ben industrieel product ontwerper.
Ik ben graag betrokken bij de
oudercommissie om de belangen van de
kinderen en hun ouders te behartigen, leuke
en informatieve bijeenkomsten te organiseren
en om samen met zijn allen te zorgen dat de
kwaliteit van de opvang hoog blijft.
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Gezocht!!! Enthousiaste leden voor
de ELMO oudercommissie.
Voor de oudercommissie zijn wij op zoek
naar extra enthousiaste leden. bijvoorkeur uit
locatie Lentemorgen!

