De oudercommissie van BSO Vrij Spel

Ik ben Wichert Stoffer, een geboren en getogen Elspeter. Sinds het
voorjaar van 2016 gaan onze twee zoons, Jona en Manuel, regelmatig
naar BSO Vrij Spel. Ze hebben er veel plezier en voor ons als ouders
werkt het perfect. Een groot deel van de week ben ik werkzaam als
freelance controller en in mijn vrije tijd ben ik graag buiten in onze tuin of
in de natuur, dat laatste meestal hardlopend of op de fiets. Als lid van de
oudercommissie hoop ik dat ik een leuke bijdrage kan leveren aan het
functioneren van Vrij Spel

Even mijzelf voorstellen, ik ben Brigit van de Steeg, getrouwd met
Dieter en wij hebben 2 kinderen Liz en Stan.
Ik werk 3 dagen per week bij drogisterij Herba in Ermelo waar ik het
erg naar mijn zin heb, en waar ik al ruim 12.5 jaar werk.
Ik vind het heerlijk om in onze vrije tijd samen met de kinderen te
genieten en leuke dingen samen te doen.
Sinds kort zit ik in het bestuur van Vrij spel. Ik vind het erg leuk om
hier een bijdrage aan te mogen leveren.

Mijn naam is Jolanda van Lagen. Ik ben getrouwd met Herbert en
we hebben samen twee zoontjes, Boaz en Jesse. Ons oudste
zoontje maakt op dit moment gebruik van de peuterspeelzaal. Hij
gaat hier elke donderdagmorgen heen. We vinden dit een mooi
opstapje voor de basisschool. Sinds kort mag ik deel uitmaken
van de oudercommissie. Dit doe ik naast mijn werk als leerkracht
van groep 6. Ik hoop dat we samen iets kunnen we betekenen
voor BSO Vrij spel.

Ik ben Eline Bomhof en sinds november 2018 lid van de
oudercommissie. Samen met mijn man Gerjan hebben wij 2
kinderen, Levi en Sarah. Levi gaat iedere dinsdagochtend met
veel plezier naar de peutergroep. Het is als ouder erg leuk om
te zien dat je kind zoveel plezier heeft in de peutergroep en ook
veel nieuwe vaardigheden leert. Het is fijn dat de kinderen een
basis wordt meegegeven om straks de stap naar het
basisonderwijs minder groot te maken. Zelf ben Ik werkzaam
als juf op de Boaz-Jachinschool hier in Elspeet. Ik vind het erg
leuk om, middels de oudercommissie, bij te mogen dragen aan
de ontwikkelingen van Vrij Spel.

De oudercommissie van BSO Vrij Spel

Mijn naam is Wilco Haaring. Ik ben getrouwd met Lianne en
samen hebben wij 2 kinderen, Damian en Carmen. Onze beide
kinderen maken 2 middagen per week gebruik van de BSO. De
kinderen gaan met veel plezier naar de BSO en voelen zich er
als een vis in het water. Omdat directe familie relatief ver weg
woont, zijn wij erg afhankelijk van de BSO voor de opvang
buiten school en kunnen we altijd vertrouwen op de
professionele en flexibele inzet van Vrij Spel.
Door lid te zijn van de oudercommissie hoop ik zo bij te mogen dragen aan de ontwikkeling
van BSO Vrij Spel.

Voor advies, vragen of tips: oudercommissievrijspel@gmail.com

