De oudercommissie

Sinds januari 2010 heeft kinderopvang Kiki Nous een oudercommissie. De oudercommissie
is noodzakelijk zodat ouders ook inspraak hebben op de handelswijze van Kiki Nous.
Deze oudercommissie bestaat uit de volgende leden:
Davinia
Daphne
Marianne
Jessica
Clynes

mama van Micha en Ezra; BSO en Ava; Baby 2
mama van Bincke en Silke; BSO
mama van Jacco; BSO en Thom; Peuter 2
mama van Olivia; BSO en Miles; Peuter 2
mama van tweeling Jayson en Owen; Peuter 1 en 2

De Voorzitter van de oudercommissie is:
Astrid

mama van Pepijn; BSO

Voorstellen OC
Als ouder heeft u misschien wel eens vragen waarmee u niet meteen naar de directie of de leidsters
wilt stappen. Dan kunt u altijd terecht bij de oudercommissie (OC). Wij behartigen namelijk uw
belangen bij Kiki Nous.
De oudercommissie wordt gevormd door ouders van kinderen die naar de opvang van Kiki Nous gaan.
Zij behartigen de belangen van alle ouders van de kinderen op de opvang. De
belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudercommissie is om de kwaliteit van de opvang te
bewaken en te bevorderen door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de directie van de
opvang.

Bij de samenstelling van de oudercommissie wordt gestreefd naar een zo evenredig mogelijke
vertegenwoordiging van de verschillende groepen op de opvang.
U kunt ons bereiken via: oudercommissie@kikinous.nl

Graag tot ziens.
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Onze oudercommissie stelt zich graag aan u voor:
Onze OC leden: Astrid en Davinia
“Ik ben Astrid Poetsma, ben 45 jaar
en woon samen met Ernest. Samen
hebben we een zoon van 6 jaar,
Pepijn en twee beagles: Archie en
Brady.”
Al weer meer dan 8 jaar wonen wij in Almere Poort,
we waren een van de eerste bewoners aan de
Beneluxlaan in het Europakwartier. We wonen er
met veel plezier en het is een mooie plek waar
Pepijn kan opgroeien.
Ik werk als HR manager. Een dynamische baan zoals dat heet maar zeker ook erg leuk.
Sinds september 2011 zit Pepijn op de kinderopvang bij Kiki Nous, van babygroep tot nu op de BSO
heeft Pepijn dus al op alle verschillende plekken bij Kiki Nous gezeten. En wat heeft hij daar een
plezier! Hij is gek op de meiden en de meiden zijn gek op hem! Inmiddels heeft hij ook vele vriendjes
en vriendinnetjes!
Juist omdat ik zie dat er veel goede zorg een aandacht is voor de kinderen bij Kiki Nous, heb ik mij
aangesloten bij de oudercommissie. Immers dit is de spreekbuis voor Linda en de leidsters om de
zorg voor de kinderen op het goede niveau te houden zoals dat nu is. Wij als ouders zien immers
iedere dag wanneer onze zoon bij Kiki Nous is geweest en hoe enthousiast hij thuis komt.
Natuurlijk kan het wel eens voorkomen dat er iets niet gaat zoals verwacht, belangrijk is het dan dat je
als ouder hierover vragen kan stellen. Ook hiervoor wil ik graag een klankbord zijn.
Astrid Poetsma

“Ik ben Davinia Hulshof (33 jaar),
getrouwd en moeder van drie kinderen.
Onze zoontjes zijn Micha (5 jaar), Ezra
(3 jaar) en onlangs zijn wij trotse ouders
geworden van onze dochter Ava.”
Ik ben werkzaam als fysiotherapeute in een praktijk waar
ik inmiddels al ruim tien jaar één van de eigenaren ben.
Ruim twee jaar geleden zijn wij bij Kiki Nous terecht
gekomen omdat wij met spoed op zoek waren naar een
andere opvang. En hoe fijn is het dan dat je in een warme
en liefdevolle omgeving komt en er alles aan wordt
gedaan om een plekje te zoeken voor je kinderen.
En die liefdevolle zorg zien we nog steeds elke keer als
we de kinderen daarnaartoe brengen.
De kinderen brengen vier dagen door op Kiki Nous en daarom heb ik ervoor gekozen om lid te worden
van de oudercommissie om zo meer betrokken te zijn met de plek waar mijn kinderen voor een deel
ook opgroeien.
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Onze OC leden: Daphne en Marianne
“Ik ben Daphne de Jong (bouwjaar 1975) en in
liefdevolle samenwerking met Michiel Scheen
(bouwjaar 1963) heb ik in 2007 en 2010 twee
prachtige meiden op de wereld gezet: Bincke
en Silke.”
Ik werk als Sales Support Medewerker bij Burgman BV; een
landelijk opererende groothandel in hygiëne- en
reinigingssystemen. Een van onze klanten is….. Kiki Nous!
In 2011 hebben we na jarenlange twijfel toch de overstap van
Amsterdam naar Almere Literatuurwijk gemaakt. Een huis was snel
gevonden, maar een goed kinderdagverblijf bleek een uitdaging…
totdat we bij Kiki Nous terecht kwamen. Linda was de eerste
persoon die ik in Almere leerde kennen en iedereen die haar kent
weet dat zij over het uitzonderlijke talent beschikt om je meteen op
je gemak te laten voelen. Aan zo iemand vertrouwden wij onze schatjes graag toe!
Toen Linda mij vanwege het vertrek van Rose en Anne (ook BSO ouders, net als ik) vroeg om lid te
worden van de oudercommissie hoefde ik niet lang te denken. Natuurlijk! Graag!
Een kijkje in de keuken van Kiki Nous te krijgen en te kunnen meedenken en helpen bij het
organiseren bij allerhande zaken: hartstikke leuk!
Voor vragen en opmerkingen ben ik op maandag, dinsdag en donderdag te vinden bij de BSO of aan
de bar bij Milly ☺

“Mijn naam is Marianne Zuidhoek. Ik
ben de moeder van Jacco (6jaar, BSO
oranje) en van Thom (3 jaar, peutergroep
2).“
Ik werk inmiddels al weer 10 jaar, 4 dagen in de week, bij
verpleegkundig kinderdagverblijf Zigzag in Amsterdam.
Samen met mijn man wonen wij met veel plezier in de
Literatuurwijk. Dan lijkt het logisch om opvang hier in te
buurt uit te zoeken. Niks is minder waar. Toen Jacco een baby'tje was hebben we na een zeer fijn
gesprek gelijk gekozen voor Kiki Nous. Ik kan eerlijk zeggen: " nog geen dag spijt".
Linda en haar team zijn bevlogen, betrokken, liefdevol en zeer professioneel. Zij doen zo veel voor de
Kiki Nous kindjes, dat ik graag wat terug wilde doen. Om die reden ben ik al weer enkele jaren lid van
de O.C. Ik wil graag met ze mee denken, adviseren en informatie uitwisselen, zodat de kwaliteit van
Kiki Nous gewaarborgd blijft, vooruitstrevend blijft denken en handelen. En allerbelangrijkste de
kinderen helpt te groeien.
Hartelijke groeten, Marianne Zuidhoek
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Onze OC leden: Jessica en Clynes
“Mijn naam is Jessica en ben samen met
Ryan trotse ouders van Olivia en Miles.
Olivia is inmiddels 5 en is doorgestroomd
naar de BSO. Miles is 2 en heeft het op
maandag en dinsdag erg naar zijn zin bij
Peuter 2.”
Ik werk bij een financiële dienstverlener in Amsterdam, waar
ik verantwoordelijk ben voor de marketing en communicatie.
Ik maak deel uit van de oudercommissie, omdat ik het prettig vind actief betrokken te zijn en ik
geïnteresseerd ben in de organisatie en ontwikkeling van Kiki Nous. We vergaderen een aantal keer
per jaar, denken mee, organiseren activiteiten en vormen het aanspreekpunt en klankbord voor de
leiding van Kiki Nous. Die houdt ons op de hoogte en vraagt ons om advies.
Iedere ouder kan voor alle denkbare vragen, opmerkingen of klachten altijd bij ons terecht, graag
zelfs! Ik kijk ernaar uit om veel van de ouders persoonlijk te spreken.
Jessica Naffass

Hallo, Ik ben Clynes Mamber (43), getrouwd en moeder van vier, te
weten Odessa (12 jaar), Jaydah (10 jaar) en mijn tweeling Owen en
Jayson (2 jaar).
Ik werk als Klantregisseur bij een gemeente, afdeling Werk en
Zorg en Inkomen. Een mooie, afwisselende en leuke baan,
waarbij ik mensen help, afhankelijk van de hulpvraag, aan een
(tijdelijke) bijstandsuitkering, schuldhulpverlening, een traject
richting werk en/of scholing. Ook laat ik mensen die geen
mogelijkheden hebben op het gebied van werk en/of scholing
(weer) participeren in de samenleving.
Aangezien ik het erg belangrijk vind wat er in een onderneming
speelt, ik gevoelig ben voor sfeer en wil kunnen meedenken over
het belang van mij en mijn collega's ben ik lid geworden van de
ondernemingsraad op mijn werk. Daar ben ik vice-voorzitter. Een
hele uitdaging aangezien we, na een reorganisatie, een hele
nieuwe organisatie zijn geworden waarbij de ondernemingsraad
opnieuw vorm dient te worden gegeven. Aangezien ik weer wat vrije tijd over heb wil ik ook meer
betrokken zijn bij de ontwikkelingen en het beleid van Kiki Nous waar onze jongste kindjes zitten.
Wij wonen nu bijna 8 jaar in Almere-Poort. Destijds hebben we na 1 maand Jaydah van een
kinderdagverblijf gehaald omdat er niet voldoende structuur werd geboden. Na wat onderzoek zijn wij
bij Kiki Nous terecht gekomen wat gelijk goed voelde. Er werd zo liefdevol met haar omgegaan en het
beleid sprak ons aan. Jaydah was een van de eerste kindjes bij Kiki Nous. En nu, zo'n 6 jaar later, is
er nog steeds interesse in haar. Dat zegt genoeg over hoe er met de kinderen om wordt gegaan.
Kinderen zijn geen nummer, maar de kindjes van Kiki Nous.
Het was voor ons dus niet moeilijk om te kiezen waar onze twee jongens naar toe zouden gaan. Ik kan
alleen maar zeggen dat ik meer dan tevreden ben over Kiki Nous. Wat mij het meeste bevalt is dat de
lijntjes naar de leiding erg kort zijn. Dat maakt het als lid van de oudercommissie toch iets makkelijker.
Ik ben blij dat ik me kan inzetten om de kwaliteit van dienstverlening te behouden.
Groet, Clynes
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