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De gouden groepsvormende weken:
De afgelopen weken is er in ieder groep veel aandacht geweest voor het pedagogisch klimaat en
klasse management. In deze eerste weken is het belangrijk om een stevige basis te leggen voor een
goedlopend schooljaar en een positieve groepsdynamiek. Na 6 weken vakantie is er in iedere groep
aandacht nodig om iedere leerling weer zijn plekje te laten vinden binnen de groep. Het is belangrijk
om met elkaar binnen de groep daar afspraken over te maken. Op school hanteren we de drie
schoolregels:
Heb je op school verdriet of plezier, altijd mag je jezelf zijn hier
Hier op school willen we voor groot en klein altijd aardig zijn
Met de spullen van school en elkaar doen we zuinig en niet raar.
In de groep worden met de leerlingen concrete afspraken gemaakt over hoe deze regels worden
ingevuld, dit geeft houvast, rust en veiligheid binnen de schoolcultuur. Natuurlijk blijven wij het
gehele schooljaar aandacht besteden aan de sociale veiligheid. Hiervoor zetten wij de kanjertraining
wekelijks in en gebruiken we de Denkgewoontes om met elkaar de goede dingen te doen.
De denkgewoonte voor deze periode staat in het teken van “Samen kunnen we meer dan
alleen”. Maar dit motto geldt natuurlijk het gehele schooljaar. Leerlingen, ouders en leerkrachten
hebben elkaar nodig om er een prachtig schooljaar van te maken.
Scholing:
Werken aan kwaliteit is een never ending proces. Ook binnen De
Vosseschans zijn wij daar jaarlijks mee bezig. Voor het komende jaar zijn er
een aantal scholingen die samen met de leerkrachten van de De Fontein en
Het Kompas wordt gedaan. Het ontwikkelproces naar het IKC vraagt tijd en
energie maar tijdens dit proces groeien we ook met elkaar naar het
onderwijsconcept voor de toekomst.
De leerkrachten van de kleutergroepen volgen scholing over het spelend en ontdekkend leren. Hoe
dit in samenhang met de 21e eeuwse vaardigheden ( verantwoordelijkheid, doorzettingsvermogen,
zelfsturing, concentratie etc. ) nog verder verdiept en uitgebouwd kan worden.
De leerkrachten van de groepen 4 -8 zijn bezig met thematisch onderwijs. Hoe maken we de
verbinding tussen alle vakken vanuit een thema waarbij er mogelijkheden zijn en ruimte is voor de
leerling voor ontdekkend en onderzoekend leren.
Daarnaast is er een groep bovenbouwleerkrachten die het werken met leerlijnen en leerdoelen in
samenhang met het gebruik van Snappet en de ondersteunende inzet van Media en ICT verder gaan
ontwikkelen.
Werkdrukverminderingsgelden:
Ook onze school heeft geld ontvangen van het Ministerie van Onderwijs voor het verminderen van
de werkdruk. Het team heeft het afgelopen jaar met elkaar gebrainstormd over een effectieve inzet
van deze gelden. Voor het komende schooljaar wordt het geld besteed aan:
 de inzet van een vakdocent voor gymnastiek.
 de inzet van een muziekdocent, zodat iedere groep eenmaal in de 14 dagen 45 minuten
muziekles krijgt.
 het vrij roosteren van leerkrachten voor de afname van toetsen voor technisch lezen
 extra ondersteuning in verschillende groepen door een leerkrachtondersteuner. Een
leerkrachtondersteuner ondersteunt bij lesvoorbereidingen en lesgeven. Twee
onderwijsassistenten volgen op dit moment een opleiding hiervoor.
 aanschaf van een computerprogramma dat de administratieve handelingen die nodig zijn
voor het analyseren van de Cito toetsresultaten vermindert.
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Algemene Ledenvergadering Oudervereniging
Bij deze mededelingen ontvangt u de stukken voor de Algemene Ledenvergadering van de
Oudervereniging op dinsdag 25 september a.s. De ouderbijdrage wordt dit jaar niet verhoogd.
U bent van harte welkom op onze Algemene Ledenvergadering, wij verzoeken u zich wel van te
voren aan te melden. Dit kan via schoudercom (mailbox ouderraad).
Oudervereniging
Wellicht is niet bij alle ouders bekend wat de oudervereniging binnen onze school doet. De
oudervereniging organiseert, samen met het leerkrachtenteam, diverse activiteiten zoals de sint- en
kerstviering, het schoolontbijt, carnaval en de Koningsspelen. Bij het organiseren van de activiteiten
probeert de oudervereniging het team te ontlasten, zodat het team zich vooral met de schoolse
zaken bezig kan houden. Daarnaast proberen we binnen de oudervereniging voor iedere klas een
klassenouder te vinden.
Het is echt heel fijn om weer een nieuw schooljaar te mogen starten met een groep enthousiaste
mensen die ik graag aan jullie wil voorstellen, ook al zijn we met elkaar al een aantal jaren op weg:
Esther van der Salm, Eva Rodenburg, Bianca Heuzen, Debbie van der Veldt, Antoinet van
der Hoorn, Ingeborg Blom, Kim van Veen, Fannie Granneman, Saskia Keijzer, Melanie
Touw en Petra Pieterse.
Daarnaast mogen we dit jaar gelukkig ook weer nieuwe mensen aan ons team toevoegen. In de
stukken van de algemene ledenvergadering (als bijlage bij deze Mededelingen) stellen de nieuwe
leden zich voor.
Hierbij wil ik ook nog graag de ouders noemen die de oudervereniging gaan verlaten, Elsa
Koeleman en Eveline Koeleman. Bedankt voor al jullie hulp in de vele jaren!
Mocht u meer willen weten of ook geïnteresseerd zijn om u aan te sluiten bij de oudervereniging (of
willen helpen bij één van de activiteiten), dan kunt ons mailen via de ouderraad mailbox op
schoudercom. U kunt ook één van de leden van de oudervereniging aanspreken.
Groetjes Paula Könst,
voorzitter oudervereniging
AVG en Schoudercom:
Schoudercom, ons ouderportaal, is een veilige en eenvoudige manier om te
communiceren met elkaar. In het kader van de nieuwe wet op de privacy (AVG) is
vorig schooljaar al een vragenlijst uitgezet waarin u, als ouder, aan kunt geven in
hoeverre wij gebruik mogen maken van beeldmateriaal. U heeft hiervoor op 23
april 2018 een mail ontvangen via Schoudercom. Inmiddels is deze mail nogmaals
verstuurd ter herinnering en voor de nieuwe ouders. U vindt daar ook een bijlage
waarin stap voor stap beschreven staat hoe u de vragenlijst in kunt vullen.
Het zou fijn zijn als u dit (alsnog) wilt doen!
Tevens is er een vraag gekomen over het al dan niet beschikbaar stellen van adresgegevens in
Schoudercom.
U heeft bij het aanmaken van uw account zelf kunnen bepalen welke gegevens u in wilt vullen,
daarbij kon u ook aangeven voor welke gebruikers deze gegevens beschikbaar zijn.
Uiteraard kunt u dit te allen tijde aanpassen.
Ga hiervoor naar Schoudercom, klik rechtsboven op “Mijn gegevens” en pas uw instellingen aan.
Portfolio’s:
Nu de zomervakantie weer voorbij is mogen alle leerlingen hun portfolio weer (opgeschoond) mee
naar school nemen.
Welkom op De Vosseschans:
De komende week start Sandra Yacob in groep 1/2B.
Wij wensen Sandra Yacob een hele prettige en leerzame tijd toe bij ons op De
Vosseschans!
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Hiep, hiep hoera:
Deze weken feliciteren wij alle jarigen: Ben van Lith en Madou Martens.
Van harte gefeliciteerd!!!

AGENDA:
Maandag 24 september
Dinsdag 25 september
Woensdag 26 september
Donderdag 27 september
Woensdag 3 oktober
Vrijdag 12 oktober
Woensdag 17 oktober
Donderdag 18 oktober
Vrijdag 19 oktober
Maandag 5 november
Woensdag 7 november

Informatieavond gr. 6, inloop 19.30 uur
Algemene Ledenvergadering Oudervereniging, 19.30 uur
Informatieavond gr. 7, inloop 19.30 uur
Informatieavond gr. 8, inloop 19.30 uur
Start kinderboekenweekproject, 8.30 uur Grote plein
Afsluiting Kinderboekenweekproject, 8.30 uur Grote plein
Kennismakingsgesprekken tussen 15.00 uur en 20.00 uur
Kennismakingsgesprekken tussen 16.00 uur en 20.00 uur
Start Herfstvakantie alle groepen vanaf 12.00 uur vrij
Scholenmarkt ouders groep 8 leerlingen, Inloop 19.45 uur
Informatieavond Joey’s en Kangoeroes, inloop 19.30 uur

Fijn weekend
TEAM DE VOSSESCHANS
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Oudervereniging
De Vosseschans
Secretariaat
Westkanaalweg 68E
2461 EH Ter Aar
0172-211300
Ter Aar, 25 september 2018
Beste ouder(s), verzorger(s), teamleden,
Wij nodigen u uit om de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de oudervereniging van
“Basisschool De Vosseschans” bij te wonen.
De vergadering wordt gehouden op dinsdag 25 september a.s. in de gemeenschappelijke ruimte van
de school. Vanaf 19.15 uur staat de koffie klaar, waarna de vergadering om 19.30 uur begint.
De agenda voor deze avond ziet er als volgt uit:

1. Opening door onze voorzitter Paula Könst.
2. Goedkeuring van de notulen van 26 september 2017 (zie bijlage).
3. Jaarverslag schooljaar 2017-2018 (zie bijlage).
4. Verslag kascontrolecommissie.
5. Benoeming kascontrolecommissie.
6. Financieel verslag schooljaar 2017-2018 (zie bijlage).
7. Begroting schooljaar 2018-2019 (zie bijlage).
8. Afscheid ouderverenigingsleden.
9. Benoeming nieuwe leden.
10.Rondvraag.
11.Afsluiting.
Er is dit jaar geen thema-avond na de vergadering.
Wij verzoeken u ons via schoudercom te laten weten of wij op uw aan- of afwezigheid voor deze
avond kunnen rekenen.
Namens het bestuur van de oudervereniging,
Paula Könst, voorzitter.
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Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de
Oudervereniging van Basisschool “De Vosseschans”,
gehouden op dinsdag 26 september 2017
Aanwezig: Er waren 18 personen aanwezig, waaronder leden van de oudervereniging, de
directie, leerkrachten, leden van de MR, de kascontrolecommissie en ouders.

1. Opening
De voorzitter van de oudervereniging, Paula Könst, opent om 19.35 uur de
vergadering. Er is dit jaar niet voor een thema-avond gekozen.
2. Goedkeuring van de notulen van 15 november 2016
De notulen van de ALV van 15 november 2016 worden ongewijzigd goedgekeurd.
3. Jaarverslag schooljaar 2016/2017
Paula Könst bespreekt kort het jaarverslag over het schooljaar 2016/2017. Er zijn
leuke activiteiten georganiseerd, Paula bedankt ieder voor zijn/haar inzet bij het
organiseren hiervan.
4. Verslag kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie, bestaande uit Eva Rodenburg en Cindy van Houten,
hebben een kascontrole uitgevoerd op verzoek van Antoinet van der Hoorn,
penningmeester van de oudervereniging. Bij de kascontrole zijn geen
onvolkomenheden aangetroffen. De kascontrolecommissie heeft het verslag van de
kascontrole overhandigd aan de oudervereniging.
5. Benoeming kascontrolecommissie
Cindy van Houten zal de kascontrolecommissie blijven doen, Hester Heemskerk biedt
aan om haar hierbij bij te staan.
6. Financieel verslag schooljaar 2016/2017
De kascontrolecommissie wordt bedankt en tevens de ouders voor het voldoen van
de ouderbijdrage. Een aantal kosten wordt besproken en toegelicht. Er wordt
geïnformeerd naar de verzekeringskosten, die wel begroot zijn, maar waarvoor in
het financieel verslag geen kosten zijn opgenomen. Maria ligt toe dat dit kosten zijn
die worden berekend aan school, en waarvan een deel wordt doorberekend aan de
oudervereniging. Omdat deze
kosten in dit schooljaar (nog) niet door school betaald zijn, worden ze ook niet
doorberekend.
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7. Begroting schooljaar 2017/2018
Dankzij de ouderbijdrage kan de oudervereniging veel leuke, extra dingen bieden
aan de kinderen. Wij zijn daarom erg blij dat de ouderbijdrage goed betaald wordt.
De begroting wordt kort toegelicht. Een aantal kosten zijn hoger begroot dan
voorgaande jaren, doordat gebleken is dat het budget niet meer toereikend was. Er
wordt gesproken over de kosten van de bibliotheek, Maria ligt toe dat onderling is
overeengekomen dat de oudervereniging voor de helft bijdraagt in de kosten van de
bibliotheek. Dit is nodig om een aantrekkelijk aanbod van boeken voor kinderen aan
te kunnen bieden, school én ouders zien het belang van lezen voor de ontwikkeling
van kinderen in.
Om de diverse activiteiten ook in de toekomst te kunnen blijven organiseren, stelt de
penningmeester voor om de ouderbijdrage voor 2017/2018 met € 2,50 per kind te
verhogen. De bijdrage voor de jubileumactiviteit is begroot op € 20 per kind.
Daarnaast zal de komende jaren worden ingeteerd op de spaarrekening. De
aanwezigen gaan unaniem akkoord met dit voorstel.
8. Afscheid ouderverenigingsleden
Dit jaar wordt afscheid genomen van twee ouderverenigingsleden, Jessica van Delft
(5 jaar) en Hester Heemskerk (4 jaar). Zij worden hartelijk bedankt voor hun inzet
binnen de oudervereniging, en ontvangen een klein presentje namens de
oudervereniging.
9. Benoeming nieuwe leden
De voorzitter stelt vijf nieuwe leden voor, Melanie Touw, Fannie Granneman, Petra
Pieterse, Debbie van der Veldt en Eva Rodenburg. Eva Rodenburg zal de taak van
Antoinet als penningmeester overnemen. De nieuwe leden worden van harte welkom
geheten en hen wordt een leuke, actieve en vooral productieve tijd in de
oudervereniging toegewenst. Buiten de oudervereniging om zijn Hester Heemskerk
en Manon Bosman bereid gevonden om de functie van klassenouder te vervullen.
10.
Rondvraag
Maria bedankt namens het team en ouders voor de inzet en het zorgen voor het
goed laten verlopen van de verschillende activiteiten.
11.
Afsluiting
Paula Könst sluit de vergadering en dankt een ieder voor zijn of haar inbreng.
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Jaarverslag Oudervereniging schooljaar 2017-2018
De oudervereniging heeft dit schooljaar, samen met de leerkrachten, weer veel leuke activiteiten
georganiseerd.
De eerste activiteit vond plaats op woensdag 8 november, de leerlingen zijn die ochtend gestart met
een geheel verzorgd voorleesontbijt. Mensen met een bijzonder beroep zijn daarbij bereid gevonden
om in de klassen voor te lezen.
Op vrijdag 5 december stond De Vosseschans in het teken van de Sinterklaas. De Sint werd dit keer
met een tractor naar de Vlinder gebracht, waar hij massaal werd toegezongen door alle kinderen. Na
het feest in De Vlinder vertrok iedereen naar school, waarbij alle klassen werden bezocht door de
sint en de pieten.
Na het sinterklaasfeest werd de kerstversiering weer opgezocht, om met elkaar naar het kerstfeest
op woensdag 20 december toe te leven. In de ochtend kwamen de overburen op de koffie en
genoten zij van een heerlijk verzorgde koffietafel, met muziek, spel en vermaak, aangeboden door
kinderen en ouders van De Vosseschans. Aan het einde van de middag werd iedereen verwacht in
de kerk voor een mooie kerstviering, met het koor Lords Voice, onder leiding van Pastor
Hoogenbosch. Daarna gingen alle kinderen terug naar school om in hun eigen klas te genieten van
een heerlijke kerstmaaltijd in het kader van “Samen delen”. Ouders hadden de mogelijkheid om
gedurende de kerstmaaltijd buiten een hapje en een drankje te nuttigen.
Vrijdag 9 februari was het carnavalsfeest op school. Vrijwel alle kinderen en leerkrachten kwamen
verkleed naar school om met elkaar te hossen op de carnavalskrakers.
Het paasfeest was op donderdag 29 maart. De onderbouw ging dit jaar weer naar de boerderijen op
de Ringdijk. Bij de bovenbouw was er ruimte voor creativiteit bij de verschillende workshops. Ook
werd er in elke klas een Palmpasenstok versierd, om te geven aan een ouder of ziek persoon. Dit
werd zeer gewaardeerd door deze mensen.
Tijdens de Koningsspelen op vrijdag 20 april zijn alle leerlingen en leerkrachten naar het terrein van
TAVV gegaan. Onder leiding van veel ouders en leerkrachten was er aandacht voor sport en spel.
Dit jaar was een jubileumjaar, De Vosseschans bestaat 45 jaar! Reden om op donderdag 7 juni met
de hele school op schoolreis te gaan naar Drievliet. Iedereen heeft zich daar goed vermaakt, de
saamhorigheid was enorm!
Zoals gebruikelijk is er in juni ook tijd vrijgemaakt voor het waterfestijn in Zwembad de Aarweide
voor de bovenbouw.
Het jubileumjaar werd afgesloten met een pleinfeest op vrijdag 22 juni. Op beide pleinen konden de
kinderen zich vermaken en er was aanbod van een hapje en een drankje.
Veel ouders hebben geholpen bij de genoemde activiteiten, hierbij willen wij iedereen
bedanken voor hun hulp en inzet!
Naast al deze activiteiten voor de kinderen is de oudervereniging ook actief geweest met
ondersteunende taken. Er wordt bijvoorbeeld voor gezorgd dat er zo snel mogelijk foto’s van alle
activiteiten via schoudercom verspreid worden aan de ouders.
De personeelscommissie zorgt ervoor dat alle leerkrachten op hun verjaardag een presentje hebben
ontvangen.
De schoonmaakcommissie heeft er voor gezorgd dat er op een viertal avonden weer hard gepoetst
en geboend is, om de lokalen schoon en fris te maken. Een bedankje aan de ouders die hieraan hun
medewerking hebben verleend is dan ook zeker op zijn plaats.
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Wij willen alle ouders bedanken voor hun hulp en inspanningen van het afgelopen jaar. De hulp van
ouders is zeer belangrijk binnen onze school, en wordt ook erg gewaardeerd. Hierbij willen we dan
ook nog eens benoemen dat u op veel manieren een bijdrage hierin kunt leveren. Als ouder kunt u
lid worden van de oudervereniging of de medezeggenschapsraad, maar u kunt ook helpen bij
bijvoorbeeld de onderbouw- en bovenbouwbibliotheek, de leesondersteuning en de luizenmoeders.
Maar ook bij de verschillende activiteiten is uw hulp als hulpouder van harte welkom. Neem gerust
contact op met één van de leden van de oudervereniging of de klassenouder voor meer informatie
hierover. Vele handen maken licht werk.
Tot slot willen wij de leden die dit jaar afscheid nemen van de oudervereniging, bedanken voor hun
inzet. Elsa Koeleman (6 jaar) heeft haar termijn van 6 jaar er op zitten, en zal derhalve stoppen als
lid van de oudervereniging. Ook Eveline Koeleman (3 jaar) heeft besloten te stoppen. De nieuwe
leden Nanda Beckers, Tony Vork en Judy Joore willen wij welkom heten en wij wensen hen succes
bij de organisatie van verschillende activiteiten en de uitvoering van de diverse taken.
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FINANCIEEL VERSLAG 2017 - 2018
Oudervereniging Basisschool De Vosseschans
Omschrijving
Saldo per 13-9-2017

Uitgaven
€

Rekening Courant
Vooruitbetaalde kosten
Nog te betalen kosten
Spaarrekening
Kasgeld

Saldo per 31-08-2017

Ontvangsten
€
98,17
152,50
-415,50
6.236,01
0,00

Begroting 2017/2018, bedragen in €
8.195,00 Ouderbijdragen
5.780,00 Jubileum schoolreisje
2.940,00 Kamp groep 8
School schoonmaak
45,00 Rente
140,00
200,00
1.500,00
500,00

Bankkosten
Nationaal schoolontbijt 2017
Sinterklaas
Kerstfeest

84,15

100,00 Paasfeest

79,73

75,00 Adm/vergaderkosten ALV
120,00
1.500,00
100,00
8.225,00
2.940,00
800,00
350,00
550,00
125,70

Saldo per 27-08-2018

113,22
194,57
1.264,69
251,06

100,00 Carnaval
850,00 Koningsspelen

Saldo per 31-08-2018

8.080,00
5.800,00
2.400,00
150,00
2,35

680,93
0,00

School schoonmaak
Representatiekosten
Bibliotheek
Waterfestijn
Jubileum schoolreis/activiteiten
Kamp groep 8
Culturele activiteiten
Film
Schoudercom
Diversen

100,00
242,50
1.360,00
74,10
8.655,44
2.630,00
800,00
585,00
546,43
127,21

Rekening Courant
Nog te betalen kosten
Nog te betalen kosten
Nog te ontvangen
Spaarrekening
Kasgeld

591,64
-800,00
-415,50
100,00
5.238,36
0,00
22.503,53

22.503,53
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BEGROTING 2018-2019
Oudervereniging Basisschool De Vosseschans
Omschrijving

Uitgaven €

Inkomsten €

Ouderbijdragen:
86 * € 31
84 * € 55
13 * € 78
Totaal

2.666,00
4.620,00
1.014,00
8.300,00

Schoolreisje
Groep 1 en 2
Groep 3 en 4 (€ 7,50)
Groep 5, 6 en 7 (€ 20,00)

525,00
2.300,00

Kamp groep 8:
32 x € 100,00

3.200,00

Uitgaven:
Rente spaarrekening
Bankkosten
Schoolontbijt
Sinterklaas
Kerstfeest
Carnaval
Paasfeest
Koningsspelen
Representatiekosten
Bibliotheek/ict
Waterfestijn
Schoolreis groep 1 en 2
Schoolreis groep 3 en 4
Schoolreis groep 5, 6 en 7
Kamp groep 8
Culturele activiteiten
Film
Schoudercom bijdrage
Diversen

120,00
250,00
1.400,00
350,00
100,00
100,00
850,00
250,00
1.465,00
100,00
150,00
875,00
2.875,00
3.360,00
800,00
600,00
550,00
130,00
14.325,00

14.325,00
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Dit jaar nemen wij afscheid van twee leden van de oudervereniging, Elsa Koeleman en Eveline
Koeleman.
Als er om welke reden dan ook ouderverenigingsleden afscheid nemen, is het zeer gewenst dat de
vrijgekomen plaatsen worden ingevuld. Ook dit jaar zijn er weer een aantal ouders bereid gevonden
om de vacature in te vullen.
Hieronder stellen de nieuwe leden zich voor.
De oudervereniging is een prachtige club mensen die zich inzetten om het reilen en zeilen voor,
tijdens en na een schoolactiviteit in goede banen te leiden. En wat doen ze dat fantastisch!! Want
het is een werk dat die oudervereniging verzet. De school, maar ook zeker alle ouders van de
kinderen van de Vosseschans mogen trots zijn op deze club.
Ja, en nu is de tijd aangekomen dat ik mijzelf toe ga voegen aan deze oudervereniging. Ik ben
Nanda Beckers, geboren in Ter Aar (1980) en vroeger mijn basisschoolperiode op De Vosseschans
doorgebracht. Samen met mijn man William hebben wij 3 zoons. Tijn (groep 7) Daan (groep 7) en
Koen (groep 1). Mijn werk als kraamverzorgende volbreng ik al 20 jaar, geweldig om zo in een "pril"
gezin te mogen stappen en hen bij te staan in een hele bijzondere periode. Binnen kraamzorg De
Waarden hou ik me ook bezig met nieuwe collega's opleiden. Tevens ben ik binnen deze organisatie
lid van de Ondernemingsraad en zit ik samen met het OR-team vaak rondom de tafel met de
bestuurder. Heerlijk al deze takken van werk, en om daar soms even van te ontladen....ben ik graag
actief: zwemmend, fietsend hardlopend of gewoon lekker met een muziekje een rondje polder lopen.
Ik hoop dat ik met enthousiasme en inspiratie de oudervereniging kan bij staan!
Hallo ik zal me even voorstellen. Ik ben Tony Vork, getrouwd met Kristian Stienstra. Samen
hebben we 2 dochters. De oudste is Jamy van 11 jaar, zij zit (alweer) in groep 8. De jongste is Niki,
zij zit in groep 5, waar ik ook tevens klassenouder van ben geworden dit schooljaar. Ik ben
werkzaam in de ouderenzorg en doe alleen nachtdiensten, wel zo fijn om overdag thuis bij de
kinderen te zijn en als ze op school zijn ga ik slapen. Hier en daar deed ik regelmatig al wat voor
school, wanneer ik kon, en wat ik altijd erg leuk vond. Na een aantal keer gevraagd te zijn of ik ook
bij de oudervereniging wilde komen, heb ik me eind vorig schooljaar aangesloten. Nu zal het in
plaats van alleen helpen, ook het organiseren worden van de activiteiten, wat ik erg leuk vind. Ik
heb er zin in!
Hallo! Ik ben Judy Joore. Ik ben opgegroeid in Nieuwkoop en woon sinds 8 jaar in Ter Aar. Ik heb 2
zoontjes, Bram (5 jaar, rode dino's, waar ik ook sinds kort klassenouder ben) en Daan (3 jaar,
't Veldmuisje, waar ik ook lid ben van de ouder commissie). Ik ben werkzaam binnen Ipse de
Bruggen als woonbegeleider, coach en trainer. Naast mijn werk vind ik het heerlijk om te sporten. Ik
vind het erg leuk om mee te denken en te organiseren, dus ik heb er zin in!
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