Binnen Olles Huis is een OuderCommissie actief. Zij stellen zich graag nog een keer aan jullie
voor:
‘Lieve ouders,
Graag stellen wij ons als Oudercommissie van Olles Huis ons (nogmaals) voor.
Als Oudercommissie hebben wij de formele taak om vanuit het perspectief van de ouders mee te
denken binnen Olles Huis. Wij dragen graag bij aan een professionele, veilige, uitdagende maar
bovenal een fijne plek waar onze kinderen zich thuis voelen. Wij bestaan op dit moment uit 4
leden.
Wij komen ongeveer 4x per jaar samen en ook spreken we gemiddeld 4x per jaar af met de
vennoten. Daarnaast proberen we als OC 1x per jaar iets te organiseren bij Olles Huis voor alle
ouders, kinderen en juffies. Bijvoorbeeld een klus- of tuinochtend waarbij wij het vooral belangrijk
vinden om elkaar te ontmoeten (terwijl we de handen uit de mouwen steken en Olles Huis een nóg
fijnere plek te maken). Dat is er dit jaar nog niet van gekomen en zien we de komende maanden
helaas ook niet gebeuren. Evenals een ouderavond of het samen vieren van één van de
jaarfeesten. Deze tijd vraagt aanpassingsvermogen van ons allemaal. Als commissie van ouders
denken en helpen we graag mee om samen Olles Huis tot een nóg fijnere plek te maken. Zeker nu.
Mocht je vragen, opmerkingen of suggesties hebben voor de oudercommissie schiet ons aan bij
het hek of mail ons op oudercommissie@olleshuis.nl.

Mijn naam is Roemer Alfrink en samen met Charlotte zijn wij de ouders van Mia (5), Jelmer (3) en
Feline (1). Jelmer gaat naar Olles Speelklas en Feline naar het Elfenrijk. In het dagelijks leven werk
ik als Regiomanager bij Aethon in Rijswijk. Ik ben toegetreden tot
de Oudercommissie van Olles Huis omdat ik het belangrijk
vind om in brede zin betrokken te zijn bij opvang of school
van onze kinderen.

Mijn naam is Suzanne Lips en samen met
Wouter zijn wij de ouders van Roef(2016) en
Aafke (2019). Aafke gaat 2 ochtenden naar het
Elfenrijk.
Ik wil door deelname bij de OC van Olles Huis graag
een positieve bijdrage leveren namens de ouders aan de
fijne plek die Olles Huis is voor onze kinderen!

Bob en ik (Evelien Streefkerk) zijn de ouders van drie jongens! Wander is nu 9
jaar en de oudste, Reint is net 8 jaar en Jonne is de jongste met 6 jaar. Ze
gaan allemaal twee dagen naar de BSO. Wander naar het Zonneland, Reint
naar het Land-van-Lang-Geleden en Jonne gaan naar ‘t Bessenland.
Omdat Olles Huis het verlengde is van ons huis, gezin en school vind ik het
belangrijk om over die plek te kunnen en mogen meedenken en praten.
Verder ben ik graag buiten en werk ik voor de gemeente Den Haag. Ik mag
kinderen met een beperking en hun gezin helpen om zelfstandig te kunnen
wonen vanuit de wet Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).

Mijn naam is Lotte Witty samen met mijn man Tobias heb ik
een dochtertje:
Dieuwertje (2018). Zij gaat drie dagen per week naar het
Kabouterrijk in Olles huis. Omdat Olles huis een belangrijk
onderdeel uitmaakt van haar, en ook het leven van jullie
kindjes, wil ik graag actief bijdragen aan deze heerlijke plek.

