Welkomstbrief van de Oudercommissie van Het Marsepeintje
Beste nieuwe ouder(s),
We heten je/jullie als oudercommissie van harte welkom op Het Marsepeintje. In deze brief kun je
lezen wat wij als oudercommissie doen en stellen we ons voor.
Wat doen wij?
Als oudercommissie (OC) behartigen wij de belangen van de ouder(s) voor de opvang van je kind. We
komen gemiddeld 3 keer per jaar bij elkaar en bespreken dan met de twee leidinggevenden - Saskia
en Femke - al jullie vragen, wensen, opmerkingen en zorgen. Als OC hebben we adviesrecht en
uiteraard zullen we zelf zo goed mogelijk de kwaliteit van de opvang in de gaten houden. Maar
schroom niet om daaraan bij te dragen! Je kan ons bij het halen en brengen natuurlijk altijd even
aanschieten of bellen of mailen. Onze gegevens vind je onderaan deze brief. Het algemene e-mailadres
is: ocmarsepeintje@gmail.com.
Alle notulen, jaarverslagen, het reglement van Het Marsepeintje en de OC zijn na te lezen in de OCmap, te vinden op groep klein.
Wat doen we verder nog?
- Een paar keer per jaar organiseren we samen met Het Marsepeintje een ouderavond. Als je zelf
wensen of ideeën hebt over een bepaald thema mag je die ons natuurlijk altijd laten weten. De
ouderavonden worden per mail aangekondigd en vermeld op de deuren van groep groot en groep
klein.
- Een andere taak van de OC is het beheren van het ‘lief en leed’-potje. Hiervoor wordt een jaarlijkse
vrijwillige ouderbijdrage gevraagd van ongeveer € 20,-. Hiervan wordt een leidsterweek betaald, die
wij als OC aan het eind van het kalenderjaar organiseren om alle leidsters een week lang in het
zonnetje te zetten. Verder wordt het geld gebruikt voor afscheid, geboortes, ziektes, of andere
gelegenheden. Je bijdrage kan je deponeren in het spaarvarken op de vensterbank. Op een lijst op de
voordeur kun je vervolgens je naam noteren, zodat je niet vergeet wanneer je voor het laatst hebt
bijgedragen. De bijdrage is niet verplicht, maar wel gewenst!
Wie zijn wij ?
Anna
Mijn naam is Anna en ik ben de moeder van Lilou (2018) en Nika (2020). Bij onze
zoektocht naar een kinderdagverblijf hebben we ons vooral laten leiden door ons
gevoel en nergens voelde het zo goed als bij het Marsepeintje. De huiselijke sfeer,
de manier waarop de kinderen benaderd worden en, als allerbelangrijkste reden,
de lieve leidsters. Het leek me daarom ook heel leuk om deel te nemen in de
oudercommissie, om de leidsters waar mogelijk te kunnen ondersteunen. Het
Marsepeintje voelt voor onze dames, en daardoor ook een beetje voor ons, als een tweede thuis. Ik
hoop jullie snel te ontmoeten!

Christiaan (voorzitter)
Ik ben Christiaan, papa van Cato en Charlie. Sinds januari 2018 ben ik bij de
oudercommissie, eigenlijk werd ik overgehaald door een simpel argument:
er was nog geen papa lid. Gezien mijn nieuwsgierige aard was ik eigenlijk
wel benieuwd naar het reilen en zeilen op Het Marsepeintje. Het beleid
spreekt mij en Claartje enorm aan: ruimte voor kinderen om zelf te groeien
en fouten te maken. Ook de ruimte/gebouw is natuurlijk fantastisch: het prikkelt de fantasie. Tot snel,
waarschijnlijk in de ochtend, ik ben de ‘brengouder’ en anders bij de ouderavonden, de borrels, de
tuindag of gewoon in de buurt.
Gijs
Ik ben de vader van Benjamin die sinds begin 2018 op groep groot
rondscharrelt, en van de tweeling Charlie & Louie op groep klein. Als zodanig
wel verplicht om deel te nemen in de OC, hoewel ik als enthousiast ouder
sowieso graag mijn steentje bij draag. Zelf geniet ik elke keer weer van de
warme huiselijke sfeer en het plezier waarmee onze kinderen elke keer weer
hun vriendjes opzoeken!
Thijs
Ik ben Thijs, de vader Jippe (2018) en Abel (2016), die inmiddels naar school
gaat. Jippe heeft het waanzinnig leuk op het Marsepeintje – ravotten met alle
vriendjes uit de buurt! Mijn vrouw Liselot en ik vinden dat de leidsters een
geweldig leuke, ontspannen en lieve sfeer creëren voor de kindjes. Bij het
ophalen kijken we er altijd naar uit wat ze hebben uitgespookt die dag!

Hartelijke groet,
De Oudercommissie:
Anna, Christiaan, Gijs en Thijs

