Ouderscommissie Canadalaan
Mijn naam is Irene Blonk, gelukkig getrouwd met
Stefan en moeder van Jasper (peutergroep).
Samen met onze poes Pluis wonen we sinds
2015 in ons (opknap)huis in Apeldoorn. Ik ben
werkzaam als teamleider van de Juridische
Afdeling van Slachtofferhulp. Naast het werk
houden we van het buitenleven en we gaan
we regelmatig op pad met onze oude VW
camperbus. Binnen de oudercommissie heb ik
de taak van penningmeester op mij genomen,
dus als er op dat gebied wat speelt, spreek mij
er graag op aan. Uiteraard ook voor andere
zaken of vragen kun je op mij afstappen!
Ik ben lid geworden van de oudercommissie om
samen met jullie de opvang van onze kleintjes
nog beter te krijgen (door zowel de positieve
geluiden uit te bouwen als de verbeterpunten
aan te pakken). We horen ze graag en gaan hier
zeker mee aan de slag!

Mijn naam is Miki de Wild, moeder van Amélie
(bijna 1 jaar). In het dagelijks leven ben ik HR
Adviseur bij een kinderopvangorganisatie in
Apeldoorn. Sinds begin dit jaar ben ik samen
met mijn man Joachim en onze dochter Amélie
vanuit Amsterdam verhuisd naar Apeldoorn.
Op dit moment werk ik drie dagen in de week.
De overige dagen vinden Amélie en ik het
ontzettend leuk om naar de kinderboerderij te
gaan en boeken te lenen bij de Coda. Daarnaast
loop ik graag hard met het doel om de 8km
van de Apeldoornse midwinter marathon te
lopen. Omdat ik graag betrokken wil zijn bij de
opvang van Amélie heb ik mij opgegeven voor
de oudercommissie bij MAM’s Canadalaan.
Mijn doel is om vooral inhoudelijk een bijdrage
te leveren aan het beleid bij MAM’s.
Ik kijk uit naar de samenwerking met alle ouders
en de MAM’s Experts en Specialisten!

De Ouderscommissie van MAM’s Canadalaan is eind 2017 van start gegaan met vijf leden. Met z’n allen hebben wij het voornemen om op een positieve wijze bijdrage te leveren met advisering over het reilen en zeilen
in de kinderopvang en de buitenschoolse opvang. Natuurlijk kunnen wij dit niet alleen, maar zouden we graag
de spreekbuis willen zijn namens alle ouders. Wij vinden het belangrijk dat alle ouders hun meningen kwijt
kunnen, daarom stellen wij ons graag persoonlijk aan jullie voor, zodat onze gezichten herkenbaar zijn, mochten we elkaar in het pand tegenkomen. Het kan ook zijn dat je ons liever per email wil bereiken, dan vragen wij
u een mail te sturen naar: occanadalaan@mamskinderopvang.nl

		Irene 			Miki 			Lisa 			Hilje 			Elvera
Mijn naam is Lisa Keijzers en ik ben de moeder van Julian (4) en Anne-Sophie (2). Ik het dagelijks
leven ben ik naast moeder werkzaam bij een Werving en Selectie bureau. Omdat ik graag betrokken
ben bij MAM’s Kinderopvang heb ik me opgegeven voor de oudercommissie. Graag wil ik u laten
weten dat ik mijn best zal doen om in deze oudercommissie een waardevolle bijdrage te leveren en
dat wanneer er dingen zijn die u kwijt wilt of waar u tegen aan loopt, ik dat graag van u verneem
zodat we dat in de oudercommissie kunnen oppakken.
Mijn naam is Hilje Peters en ik ben moeder van Chris en Wouter (beide op de Anne Frankschool)
en getrouwd met Tom. In het dagelijks leven ben ik onderwijskundige en houd me bezig met leren
in organisaties. Ik denk in de oudercommissie graag mee hoe we de opvang na school voor onze
kinderen zo fijn mogelijk kunnen laten zijn. Benader me vooral voor vragen en suggesties.
Mijn naam is Elvera Holtmüller, getrouwd met Jörgen en de trotse moeder van Lauren (1). We wonen
vlakbij het bos waar we dan ook vaak te vinden zijn, lopend of op de mountainbike. Als zelfstandig
grafisch vormgever ben ik doordeweeks veel te vinden achter mijn laptop. Als voorzitter van de
oudercommissie van MAM’s Canadalaan heb ik de taak om alles in goede banen te leiden. Ik sluit
me aan bij wat iedereen in het voorstelstukje zegt: wij staan open voor vragen, ideeën, punten van
aandacht, dus spreek ons aan en samen maken we de Canadalaan een mooi verblijf voor onze
kinderen!

