Even kennismaken! - Oudercommissie Yes! Kinderopvang Heerjansdam
Oudercommissie Yes! Kinderopvang Sportlaan 6 in Heerjansdam behartigt de belangen van alle ouder(s)/
verzorger(s) van de kinderen van Yes! Kinderopvang Sportlaan 6 en is voor Yes! Kinderopvang een belangrijke
schakel naar ouders en hun signalen. Onze missie is om de kwaliteit van de opvang te bewaken. Wij brengen
gevraagd en ongevraagd advies uit op allerlei gebieden. Locatiemanager Annemiek Robben is ons
aanspreekpunt; zij is ook aanwezig bij de vergaderingen.
Mocht u als ouder(s)/verzorger(s) vragen, opmerken en/of ideeën hebben schroom dan niet en neem contact
met ons op via de email : ocyesheerjansdam@gmail.com of knoop een gesprek met een van ons aan!

Mariëlle van der Burg, Voorzitter
Mijn naam is Mariëlle van der Burg, getrouwd met Dennis en ik ben moeder van Noah (4)
en Levi (1). Noah zit op de Rank en gaat twee keer in de week naar de BSO. Levi gaat op
dezelfde dagen naar de Bijtjes. Ik ben werkzaam als Marketing & Communications
Coordinator bij een beursgenoteerd bedrijf.
Hoe fijn is het dat we onze kinderen op een veilige, warme en leuke opvang achter kunnen
laten? Ik zet me dan ook graag in om de wensen en meningen van ouders bespreekbaar te
maken, maar ook om na te zien of dat wat Yes! uitdraagt wordt nagekomen.
Esther Laane, Secretaris
Hoi, mijn naam is Esther Laane en moeder van Roos Braamkolk. Roos gaat 4 dagen (ma t/m
do) met veel plezier naar de kevertjes en ze gaat vanaf eind september naar de KJS. Mijn
man René Braamkolk, Roos en ik wonen sinds 2017 met veel plezier in Heerjansdam. Ik ben
werkzaam als Acquisitie Manager bij PostNL Retail en René werkt in de binnenvaart.
Opvang is voor ons cruciaal en bij iets wat zo’n belangrijke rol speelt in ons gezin, vind
ik het ook belangrijk om betrokken te zijn. Ik vind het belangrijk om de meningen en de
wensen van alle ouders bespreek maar te maken.
Irene de Jong
Ik ben Irene de Jong, moeder van Niek (5 jaar) en Roos (2 jaar). Samen met mijn man Geert
wonen we al jaren in Heerjansdam.
Niek zit op de Rank en gaat op dinsdag en donderdag naar de BSO. Roos gaat op dezelfde
dagen naar de Bijtjes.
Ik vind het belangrijk mee te kunnen denken en op de hoogte te zijn van ontwikkelingen
binnen Yes.

Marjolein Schut
Hallo, ik ben Marjolein, 44 jaar en moeder van Kiki (12) en Jort (3, Kevertjes). Ik werk als
gezinsondersteuner vanuit Pameijer met multiproblem gezinnen. Ik hou van lezen, met het
gezin op stap, winkelen en af en toe gezellig weg met een vriendin.
Ik hoop op een opbouwende manier een steentje bij te kunnen dragen aan de oudercommissie van de Yes! Jort heeft het super naar zijn zin bij de Kevertjes en ook wij laten hem
met een gerust hart achter.

Yvette Hams
Natuurlijk stel ik mezelf graag aan jullie voor. Ik ben Yvette Hams, 34 jaar en moeder van
Maud van Dam (3 jaar). Maud zit sinds dat ze 4 maanden oud is bij de Bijtjes. Ik woon samen
met Leon en Maud in Hendrik Ido Ambacht. Zelf ben ik werkzaam in het basisonderwijs. In
onze vrije tijd gaan we er graag op uit naar de dierentuin, fietsen, rondjes steppen, ijsjes
eten en lekker thuis spelen.
Ik vind het leuk om betrokken te zijn bij de opvang voor alle kinderen aan de Sportlaan.
Daarom ben ik sinds een tijdje lid van de oudercommissie. Ik denk graag mee met de
andere ouders over voorstellen, vragen, dilemma’s en ideeën.

