
4 juni 2020 

De ouderraad van De Hoeve 2019-2020                     
 
Wie zijn wij? 

   
Lynn van den Bosch 
Voorzitter 
 
Moeder van  
Izzy (Flamingo's) 
Jazz (Pinguïns) 
Bryce (Egels) 

Jeroen van der Woerd 
Penningmeester 
 
Vader van 
Evi  (Vlinders)  
Dani (Flamingo's) 

Wendelien Ruitenberg 
Secretaris 

Moeder van 
Oliver (Uilen)  
Bruno (Dolfijnen) 

   

   
Daniëlle Matthes-Bakker 
Algemeen lid 
 
Moeder van  
Julian (Flamingo’s) 

 

Martijn Borsje 
Algemeen lid 
 
Vader van  
Guus  (Woelmuizen)  
Rosa (Lieveheerstbeestjes) 

Anneke Waslander - Sligt 
Vertegenw. Feestcommissie 
 
moeder van 
Olivier (Tijgers) 
Liselotte (ex Flamingo's) 

 

 
Roos Brans                              
Vertegenw. Feestcommissie 
moeder van  
Abel (Vossen) 
Madelief (Tijgers) 
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Wat doen wij? 

De ouderraad behartigt de belangen van de leerlingen en hun ouders / verzorgers.  
Wij zijn hun oren en ogen en bieden een helpende hand.  
Dit doen wij door contact te onderhouden met het team en het bestuur van de Hoeve en 
door te helpen bij het organiseren van allerlei activiteiten op en rond de school.  
De ouderraad heeft daarvoor een feestcommissie samengesteld. 
Om deze activiteiten te kunnen bekostigen int en beheert de ouderraad de vrijwillige 
ouderbijdrage.  
 

Vacatures: 
Na de trouwe dienst van Jeroen en Daniëlle, die wij hartelijk danken voor hun inzet, zijn wij 
nu dringend op zoek naar een nieuwe penningmeester en een algemeen lid voor het komend 
schooljaar. 
De ouderraad vergadert ongeveer zes keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. 
Wilt u ons helpen? 
Stuur a.u.b. een mailtje naar ouderraad@dehoeveschool.nl. 

 
Help mee: 
Heeft u een wens of een idee,  voor uzelf of uw kind?  
Laat het weten, wellicht kunnen wij er iets mee doen.   
Spreek één van ons even aan op het schoolplein of mail: ouderraad@dehoeveschool.nl 

Bijvoorbeeld:  
Wat zou u leuk vinden dat de Hoeve zou doen voor u of uw kind? 
Een idee voor een excursie of schoolreisje.  
Ideeën omtrent het bevorderen van gezond eten / trakteren. 
Welke cursus zou u of uw kind via school willen volgen? 
Iets aangaande verkeersveiligheid. 
Hoe wij u (wel) kunnen betrekken bij activiteiten van de school. 
 

Hartelijke groet, 
De leden van de ouderraad 
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Bericht van de feestcommissie  

De feestcommissie is een belangrijk onderdeel van de ouderraad. Wij zorgen er met een 
grote groep enthousiaste vrijwilligers voor dat de activiteiten en feesten op school worden 
ondersteund en dat er drinken, fruit en lekkers is op deze dagen.  

In de afgelopen jaren hebben wij, Roos Brans (moeder van Abel uit de Vossen en Madelief 
uit de Tijgers) en Anneke Waslander (moeder van Rozemarijn en Liselotte die inmiddels al op 
het voortgezet onderwijs zitten en Olivier uit de Tijgers), met heel veel plezier deze 
feestcommissie gecoördineerd en aangestuurd. We hebben genoten van het feit dat we 
steeds mee konden kijken en vieren met de leuke activiteiten die op de Hoeve worden 
georganiseerd. Omdat onze kinderen inmiddels van school zijn of bijna gaan is het tijd 
geworden voor nieuwe mensen in de feestcommissie.  
Marijke Brinkhuis (moeder van Matthijs uit de Bevers, Tessa uit de Kikkers en Anna start in 
september) en Ellis Verbruggen-Kok (moeder van Sophie uit de Kikkers en Lise start in 
november) hebben aangegeven dat zij onze taak willen en kunnen overnemen.  

Dit jaar was een gek jaar wat betreft de activiteiten op school, maar we hopen dat er volgend 
jaar weer een heleboel activiteiten en feesten voor de kinderen op het programma staan.  

De feestcommissie is altijd op zoek naar nieuwe ouders die het leuk vinden om te helpen!  
Je kunt zelf aangeven of je bereid bent om een groot feest/activiteit mee te organiseren of 
alleen beschikbaar bent voor hand- en spandiensten zoals ondersteunen bij de catering.  
(ook heel hard nodig!) 

Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar ouderraad@dehoeveschool.nl of door 
een van de coördinatoren even aan te spreken.  
Geef je op als je zin hebt om op de school van je kind(eren) gezellig mee te draaien op de 
leukste dagen van het schooljaar.  

Vele handen maken licht werk!  

 
Roos Brans en Anneke Waslander 
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