Oudercommissie Satu
Satu beschikt sinds oktober 2007 over een oudercommissie. De wettelijk verplichte
oudercommissie is opgericht om de kwaliteit en de dienstverlening van Satu te waarborgen.
U kunt er als ouder uw vragen of opmerkingen kwijt met betrekking tot het kinderdagverblijf
en/of naschoolse opvang . De oudercommissie bestaat uit een aantal ouders, waarvan de
kinderen op het kinderdagverblijf en/of naschoolse opvang zitten.
De
1.
2.
3.

doelstellingen van de oudercommissie zijn:
Het vertegenwoordigen van de ouders;
De belangen van de kinderen en hun ouders zo goed mogelijk behartigen;
Het adviseren over de kwaliteit van de kinderopvang.

De oudercommissie heeft een adviserende functie naar de eigenaar van Satu op de volgende
gebieden: het pedagogisch beleid, gezondheid, de afhandeling van klachten, openingstijden,
hygiëne en veiligheid. De oudercommissie werkt volgens het "Huishoudelijk reglement van
de oudercommissie op Satu". Hierin is onder andere vastgelegd wat de taken en functies van
de oudercommissie zijn. Voor meer informatie over de oudercommissie kunt u terecht bij een
van de leden. Onder het kopje “wie zijn wij” stellen zij zich kort aan u voor.
Daarnaast kunt u ons ook bereiken door te mailen naar: oudercommissiesatu@gmail.com
Aarzel niet om contact met ons op te nemen over welk onderwerp dan ook! Tevens zijn we
nog op zoek naar nieuwe leden. Mocht u met ons willen meepraten en meebeslissen, meldt
u dan aan voor de vrijwillige functie van oudercommissielid.

Wie zijn wij
Voorzitter

Hallo! Ik ben Marjolein Kramer, getrouwd met Jeroen en moeder
van Tijl (2011) en Ole (2013). Tijl gaat met veel plezier 2 dagen
per week, op dinsdag en donderdag, naar de voor- en naschoolse
opvang op de Strandweg. Ole heeft het enorm naar zijn zin op de
Satu groep en vanaf december 2017 gaat ook hij naar de BSO op
de Strandweg. Ik vind het belangrijk om betrokken te zijn bij de
plek waar mijn kinderen een groot deel van hun tijd doorbrengen.
Daarom ben ik lid geworden van de oudercommissie, zodat ik mijn
steentje kan bijdragen en tegelijkertijd wat terug kan doen voor de
goede zorgen die mijn kinderen ontvangen op Satu. Mocht je vragen of suggesties hebben
waar we als oudercommissie iets mee kunnen, schiet me gerust aan!

Penningmeester

Als moeder van Kaj en Quin stel ik me bij deze voor als
penningmeester van de oudercommissie van Satu, mijn naam is
Yvonne Radder. Quin gaan met veel plezier op dinsdag, donderdag
naar de NSO. Kaj is al wat ouder en gaat niet meer naar de NSO. De
reden van mijn aanmelding is heel simpel, de leidsters van Satu zijn
betrokken bij mijn kind en om die reden vind ik dat het ook
andersom mag zijn. Mocht je dat ook vinden, sluit je bij ons aan of
kom een keertje kijken als wij een bijeenkomst hebben. Wil je wat
kwijt dan zijn wij makkelijk te vinden. Veel tijd kost het niet, maar ja
wie heeft het over tijd als het om je kind gaat! Wie weet tot de volgende bijeenkomst of zien
we elkaar bij Satu.
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Secretaris

Mijn naam is Yvonne van Ham, moeder van Dean en Summer de
Groot. Summer gaan met heel veel plezier op dinsdag en
donderdag en in de vakanties naar de BSO. Dean is inmiddels een
tiener en gaat niet meer naar de BSO. Omdat Kinderdagverblijf Satu
zo’n belangrijke rol in het leven van Dean en Summer heeft gespeeld
en nog steeds speelt, vind ik het belangrijk om betrokken te zijn bij
het wel en wee van het kinderdagverblijf van Bianca. Vandaar dat ik
mij bij de oudercommissie heb aangesloten. Ik hoop met hetzelfde
enthousiasme als dat het team van Satu en Dua zich inzet voor alle
kids, mijn bijdrage te leveren aan deze commissie. Tot ziens bij Dua!

Lid

Mijn naam is Marjolein Derksen, getrouwd met Jeroen en moeder
van Thijs (2010) en Sven (2013). Beiden zitten ze op De
Driemaster. Ze zijn jaren met veel plezier op 2 dagen naar de
meiden op het KDV gegaan. Ook bij de NSO Strandweg hadden ze
veel lol. Nu gaan ze elke donderdag en om de week op dinsdag naar
NSO Dua. Al heel wat jaartjes ervaring op meerdere locaties. Het is
fijn om te weten dat de jongens niet alleen in een veilige omgeving
zijn, maar tegelijkertijd op een leuke manier veel dingen mee krijgen
en leren. Alle medewerkers zijn enthousiast en erg betrokken bij de
kinderen. En Bianca en haar team verzinnen altijd weer iets leuks. Ik hoefde dan ook niet
lang na te denken toen er een plek vrij kwam in de oudercommissie. Heb je zelf vragen? Je
input is altijd welkom, dus spreek een van ons gerust aan of stuur een email!

Lid

Hallo, Mijn naam is Kimberly Mendes-Boer. Onlangs ben ik getrouwd
met Steven Mendes en het is nog steeds onwennig als ik mijn
nieuwe achternaam schrijf. Steven en ik heb 2 kinderen, Joel en
Elay. Elay word in augustus 4 (jeetje wat gaat het snel!) en Joel is
net 1 jaar geworden. Beide zitten op de dagopvang bij Satu. Vanaf
Augustus gaat Elay naar de BSO. Wat was het een lastige beslissing
om ze naar de kinderopvang te brengen, want tja opa en oma
konden ook oppassen. Maar wat ben ik blij dat ik toen der tijd Elay
naar Satu heb gebracht. Al was dat niet meteen, want dat wennen
vond ik maar niets (Elay was het er overigens ook niet mee eens de eerste paar keer)! Maar
toen hij eenmaal gewend was had hij het prima naar zijn zin! En wat ging hij snel vooruit, hij
begon lekker te kletsen, liedjes te zingen en samen te spelen. En dan alle leuke en lieve
leidsters erbij maakte het helemaal compleet. Het was dus geen lastige beslissing meer om
Joel naar Satu te brengen, die hier ook met erg veel plezier heen komt! De kinderopvang
maakt toch een groot deel uit van het leven van je kinderen, want ze staan volop in
ontwikkeling die eerste paar jaar. Het leek mij daarom om leuk en nuttig om daar mijn
steentje aan bij te dragen, vandaar dat ik me heb opgegeven voor de oudercommissie.
Groetjes Kimberly

Lid
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Ik ben Dennis Bos en sinds enkele jaren lid van de oudercommissie
van KDV Satu. Als vader van Mycka en Caro ben ik graag actief
betrokken bij Satu omdat Mycka en Caro heel wat uren per week
door Bianca en haar team wordt ‘opgevangen’. Deze betrokkenheid
kan wat mij betreft op diverse manieren worden ingevuld, zolang
het bijdraagt aan zaken als kwaliteit, beschikbaarheid en
betaalbaarheid.
Mycka en Caro gaan op dit moment op dinsdag, donderdag en
vrijdag naar de BSO om samen met de pedagogisch medewerksters
een feestje van deze dagen te maken. Op deze dagen heb ik de ’wegbrengdienst’ en ben ik
ergens tussen 7.15 en 8.00 bij VSO Satu. Spreek mij gerust aan wanneer je met vragen,
opmerkingen of ideeën rondloopt. Ook suggesties voor de invulling van een, door de
oudercommissie te organiseren, thema-avond zijn van harte welkom. Tot ziens bij Satu!

Lid

Hallo, mijn naam is Ramona Hoekman. Samen met mijn man Martijn
heb ik het voorrecht om te zorgen voor onze dochter Fabiënne van
12, en drie zonen Maxim (10 jaar), Dinand (4 jaar) en Yannick (2
jaar). Dinand en Yannick gaan op de dinsdag naar Satu, allebei naar
de strandlocatie. Dinand gaat sinds kort naar de BSO en Yannick zit
in de Satugroep. De mannen hebben het super naar hun zin. En ik
moet zeggen dat ik als moeder van deze schatjes, mijn kinderen
met een heel goed gevoel naar Satu laat gaan. Dat vertrouwen is
belangrijk. De persoonlijke betrokkenheid van de leidsters, de
gezonde voeding, de activiteiten die worden ondernomen, de flexibiliteit; het klopt gewoon
bij dit dagverblijf. Heerlijk als je ze na een lange werkdag weer ophaalt en kijkt naar vrolijke
gezichtjes, die het echt gezellig en goed hebben gehad. Om mee te kunnen denken met dit
mooie bedrijf heb ik me opgegeven voor de oudercommissie. En dat ga ik met veel plezier
doen. Mocht u vragen of een goed idee hebben, horen wij dat als oudercommissie graag.
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