Ouderraad Bommelstein
Even voorstellen…..
Nu het nieuwe team van de Ouderraad gevormd is, willen wij ons graag aan jullie
voorstellen:
Graag zou ik mijn even willen
voorstellen, mijn naam is Jolanda de
Boer, moeder van Daisy Brugman en
Sydney Brugman.
Ik ben al een paar jaar werkzaam als OR
lid eerst op de Aurora seizoenen buurt,
en nu sinds 2 jaar op de Bommelstein.
Mijn doel is om een leuke tijd voor
kinderen te maken waar we leuke
activiteiten en projecten kunnen gaan
doen dit doe ik ook met heel veel plezier.
Zelf heb ik een opleiding SAW3 gedaan
kinderopvang vandaar mijn interesse in
de OR.
Met vriendelijke groeten
Jolanda de Boer
Voorzitter

Mijn naam is Bianca Vlietman, ik ben
de moeder van, Fay en Joy. Ik werk
4 ½ dag in de week soms 5 dagen
bij een naburige rechten organisatie
genaamd Sena. Mijn hobby’s zijn het
maken van luiermotoren/
kinderwagen en kraammanden. Ook
heb ik op facebook een eigen site
genaamd Qjoet, je kan hier gerust
een kijkje nemen.
Er is mij gevraagd door meerdere
ouders om deel te nemen aan de OR
van de Bommelstein, en deze kans
heb ik met beide handen
aangenomen.
Het lijkt mij een uitdaging om voor
alle kinderen van de Bommelstein
leuke en leerzame activiteiten te
organiseren zodat het weer een
fantastisch schooljaar wordt voor
elke leerling van de Bommelstein.
Groetjes Bianca

Ik ben Tess
Mijn zoontje zit in groep 5 sinds
afgelopen maart.
Ik werk bij GTC sierbestrating als
financieel medewerkster/
receptioniste. Heb verder altijd als
pedagogisch medewerkster gewerkt.
Ik zit sinds kort bij de OR omdat ik
wat wil betekenen voor alle kinderen
zodat zij een hele leuke tijd hebben
op de Bommelstein.
Groetjes Tess

Hallo.
Mijn naam is Natalie Lievens. Ik ben
36 jaar.
Ik ben moeder van 3 jongens
waarvan 2 op Bommelstein.
Mijn kinderen zijn:
Ricardo Sheikzadeh zit op het BHC
Kianoosh Sheikzadeh uit groep 5
Darius Sheikzadeh uit groep 2.
Ik heb ervoor gekozen om in de OR
te gaan, omdat ik het erg leuk vind
om me bezig te houden met de
school activiteiten van mijn kinderen.
Verder heb ik meerdere jaren
gewerkt met kinderen op een BSO.
Dus ideeën genoeg zou ik zeggen.
Groetjes Natalie

Hallo!!
Ik ben Tessa van Valkengoed, 36
jaar en mama van Isis en Chloë.
Al een tijdje hielp ik af en toe mee bij
activiteiten waar ik enorm veel
voldoening en plezier uit haal.
Nu dan ook echt als OR lid waar ik
geen vaste functie heb, maar ik het
ontzettend leuk vind om samen met
de andere OR leden van elke
activiteit een waar feestje voor de
kinderen te maken.
Groetjes Tessa

Ik ben Selda Amiri, moeder van
Meric ( groep 8 )
en Altan ( groep 3 ).
Ik ben penningmeester in de OR. Ik
controleer de in- en uitgaven van OR
en doe de boekhouding.
Als jullie vragen hebben over de
financiën of ouderbijdrage, ben ik te
bereiken via or@bommelstein.asg.nl
Met vriendelijke groeten
Selda Amiri

Ik ben Tim van der Kuijl, papa van
Chloë en Isis van der Kuijl. Net als
Tessa vind ik het leuk om te helpen
bij het organiseren en uitvoeren van
allerlei activiteiten voor de kinderen
van elke groep van de school.
Binnen de OR van Bommelstein
hoop ik mijn steentje bij te kunnen
dragen om gezellige en vooral leuke
activiteiten voor de leerlingen (en
leerkrachten en natuurlijk de ouders)
te organiseren!
Groetjes Tim

