Leden van de Oudercommissie van De Kindervilla Wereld locaties Westeinde en De Regenboog (juli 2017)
Mijn naam is Maarten
Ruigrok, vader van
Stijn (5), Luuk (3) en
Koen (1).

Mijn naam is Debby
van den Berg,
moeder van Maud
en Liz.

Mijn naam is
Suzanne de JongTilanus, moeder van
Vincent (1).

Mijn naam is
Nienke Verbeek,
moeder van Julie
(1).

Op maandag en dinsdag gaan Stijn en
Luuk naar locatie De Regenboog, Koen
naar locatie Westeinde.

Op donderdag gaat Maud naar de
Libellenhof bij juf Irma en Liz gaat naar
De Boomhut.

Vincent gaat 3 dagen per week met een
glimlach naar De Boomhut.
We wonen in Noordwijk.

Julie gaat 2 dagen per week met plezier
naar haar juffen op Het Elfenbos. We
wonen in Noordwijk.

Ik ben werkzaam bij BAM Infra
Verkeerstechniek waar ik operationeel
projecten mag leiden.

Ik ben werkzaam als administratief
medewerkster bij een
vastgoedonderneming.

Ik werk voor Philips in
Eindhoven/Amsterdam als Programma
Manager.

Ik werk als schoolmaatschappelijk
werker in de regio Den Haag en train
daar ook leerkrachten in trauma
sensitief lesgeven.

Waarom De Kindervilla Wereld?
Toen ons gezin 5 jaar geleden was
aangesloten bij De Kindervilla Wereld
hadden wij als voornaamste redenen de
openingstijden, het aangeboden
servicepakket en de ‘natuur’ op locatie
Westeinde. Inmiddels zijn Stijn en Luuk al
een aantal jaar geleden verhuisd naar
locatie De Regenboog. Onze kids gaan
elke dag met veel plezier naar hun
groepen en zijn dol op hun leidsters.

Waarom De Kindervilla Wereld?
Wij hebben in 2014 de keuze gemaakt
voor De Kindervilla Wereld omdat de
manier waarop met de kinderen wordt
omgegaan ons aansprak en dan met
name het buiten zijn in een groene
omgeving en de dieren waar de
kinderen ook mee kunnen spelen.

Waarom De Kindervilla Wereld?
We hebben gekozen voor De Kindervilla
Wereld vanwege de aangename
omgeving (tuin, beestjes, faciliteiten), de
vriendelijke en professionele leidsters en
het complete pakket (openingstijden,
warme maaltijd).

Ik ben lid van de OC omdat…
Mijn grootste belang is dat mijn kinderen
met plezier naar KDV blijven gaan en zich
daar veilig en thuis voelen. Via de OC wil
ik de schakel zijn die de belangen van kind
en ouder behartigt en deze belangen
delen met de organisatie en er op toezien
dat de organisatie er ook daadwerkelijk
iets mee doet, voor zo ver dat mogelijk is.

Ik ben lid van de OC omdat…
Ik heb me aangesloten bij de
oudercommissie omdat ik van mening
ben dat je met diverse mensen en
meningen tot leuke activiteiten en
andere zaken kan komen.

Ik ben lid van de OC omdat…
Als lid van de OC hoop ik samen met
andere ouders constante (kleine)
verbeteringen door te voeren om er
voor te zorgen dat alle kinderen zich
prettig en veilig blijven voelen op De
Kindervilla Wereld. Daarnaast hoop ik
dat we ouders meer bij elkaar kunnen
brengen. Ik kijk uit naar onze
samenwerking!

Waarom De Kindervilla Wereld?
We hebben gekozen voor De Kindervilla
Wereld omdat we een goed gevoel
hadden (en hebben) bij de mensen, de
omgeving en de mogelijkheden die ze
bieden (openingstijden enz.)
Ik ben lid van de OC omdat…
Ik heb me aangesloten bij de OC om
meer betrokken te zijn bij de opvang
van mijn dochter en daarbij hopelijk te
kunnen bijdragen aan eventuele
verbeteringen.

