November 2019
Betref: oudercommissie Westvliet Kinderopvang
Beste ouders,
Graag zouden wij ons middels deze brief voorstellen als oudercommissie van Westvliet
Kinderopvang. Wij zijn Rianne van Rutten en Emmelotte de Bakker. Graag stellen wij ons kort even
voor.
Mijn naam is Rianne van Rutten, 31 jaar oud en moeder van Nova (5) en
Juno (1). Juno zit sinds juni dit jaar op Westvliet Kinderopvang na eerst een
tijd bij een bevriende gastouder te zijn geweest. In het begin moest Juno erg
wennen maar dankzij alle lieve juffen gaat ze inmiddels met veel plezier naar
Westvliet toe. Het is een groot feest om elke week te mogen balletten en te
gymmen.
In het dagelijks leven ben ik werkzaam als psycholoog bij een
expertisecentrum voor mensen met Autisme. Verder hebben we twee
paarden waar de meisjes en ik druk mee zijn. Ik zet me graag in voor de
oudercommissie om de kwaliteit van ons leuke KDV te waarborgen en om
een aanspreekpunt te zijn voor jullie ouders.
Ik ben Emmelotte de Bakker, vrouw van Maikel, moeder van AnneFleur en baasje van onze hond Freek. Anne-Fleur is nu bijna 5
maanden oud en heeft het volgens ons naar haar zin bij Westvliet. Ze
is altijd rustig en tevreden als wij haar komen ophalen. De lieve
persoonlijke verhaaltjes in de app vind ik als ouder leuk om te lezen.
Ik hou van mijn werk als tandarts maar hou ook van de dagen waarop
ik tijd heb om met mijn familie te wandelen op het strand of juist
lekker gezellig binnen te blijven en bijvoorbeeld samen te koken. Ik
hoop voor u een aanspreek punt te kunnen zijn en zal mijn uiterste
best doen de taken verbonden aan de oudercommissie zo goed mogelijk uit te voeren.
Als oudercommissie hebben wij het doel namens alle ouders te participeren in het beleid van het KDV
door een goede invulling te geven aan de adviesrechten om op deze wijze de kwaliteit van de opvang
te waarborgen of te verbeteren. Dit houdt in dat wij u graag vertegenwoordigen. Wij proberen in het
belang van het gehele KDV advies te geven. Daarnaast zullen wij een aanspreekpunt zijn en u graag
heldere informatie verstrekken over onze activiteiten. Omdat de oudercommissie op dit moment maar
uit 2 leden bestaat hebben we besloten de taken zo veel mogelijk samen te uit te voeren en in het
geval dat bijvoorbeeld een voorzitter nodig is, te rouleren.
Wij zullen 3 keer per jaar samenkomen en vergaderen. 7 dagen voor een vergadering zullen wij u op
de hoogte brengen van de geplande vergadering en kunt u vergaderpunten aandragen en met ons
meedenken. Na elke vergadering zullen de notulen op aanvraag ter inzage beschikbaar zijn. Natuurlijk
bent u ook op andere momenten altijd vrij ons per mail of persoonlijk te benaderen voor vragen en/of
opmerkingen.
Wij hopen u de komende twee jaar te mogen vertegenwoordigen en horen dus heel graag van u!
Hartelijke groet,
Rianne van Rutten & Emmelotte de Bakker
ocwestvliet@gmail.com

