Ouderraad KBS De Brakken.
Wie zijn we en wat doen we ….
De oudervereniging bestaat uit alle ouders van leerlingen van basisschool De Brakken.
U als ouder bent dus ook lid van deze vereniging!
De vereniging wordt vertegenwoordigd door een bestuur: de ouderraad (OR).
Deze bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en overige bestuursleden.
De ouderraad organiseert in samenspraak met het team evenementen en activiteiten die de schooltijd van de
kinderen nog aangenamer maken.
De organisatie vindt plaats in nauw overleg en samenwerking met het team van leerkrachten en de
schooldirectie.
Voor de bekostiging van deze evenementen maakt de OR gebruik van de jaarlijkse ouderbijdrage.
Met welke activiteiten houdt de ouderraad zich bezig?
 De aankleedgroep zorg ervoor dat de algemene ruimtes van de school worden versierd in het thema wat
op dat moment van toepassing is.
 De organisatie van de deelname van school aan de avondvierdaagse.
 Het bestellen en verkopen van de brakkenshirts
 De organisatie rondom de Brakkendag. Een maal in de 4 jaar gaan we op schoolreis. De andere jaren
organiseren we een spelletjes dag in en om school.
 De organisatie van de carnavalsviering op school.
 De hoofdluiscommissie zorgt er samen met onze “luizenmoeders” voor dat alle leerlingen na elke
schoolvakantie worden gecontroleerd op hoofdluis. Zo proberen we onze school luis-vrij te krijgen en te
houden.
 De organisatie rondom de kerstviering.
 De organisatie rondom de schoolfotograaf.
 De commissie schoolverlaters houdt zich bezig met allerlei leuke activiteiten voor onze schoolverlaters
zoals het schoolverlatersgala, het afscheidscadeau en de afsluitende feestavond.
 We zorgen ervoor dat Sinterklaas onze school bezoekt en een presentje heeft voor alle leerlingen. Ook
wordt de school - voorafgaand aan het Sint-bezoek - bezocht door strooipieten en mogen de kinderen
hun schoen zetten.
 We nemen deel aan de vergaderingen rondom verkeer.
 De organisatie rondom koningsdag.
Wanneer er door aftreden één of meerdere vacatures ontstaan, worden er aan het einde van het schooljaar
verkiezingen gehouden.
Hierbij kunnen ouders van leerlingen zich verkiesbaar stellen. Aan het begin van het nieuwe schooljaar wordt de
jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden. Hierin wordt door de OR verantwoording afgelegd aan de leden.
De ouderraad bestaat dit schooljaar uit 13 enthousiaste ouders.
Graag stellen wij ons persoonlijk aan u voor:

Fieke Krol (voorzitter):
Ik ben Fieke Krol, moeder van 2 Kinderen, Tijn en Jans. Ik
ben sinds 2015 lid van de Oudervereniging en sinds 2016
ben ik ook Voorzitter. Komend schooljaar zal ik deelnemen
aan de Sinterklaas, Carnaval en de schoolverlaters
Commissie en zal ik waar nodig ook de overige commissies
ondersteunen. Allemaal leuke activiteiten waar ik me met
veel plezier voor zal gaan inzetten. Ik heb mij mede
daarom ook destijds aangemeld voor de Oudervereniging.
Ik vind het leuk om mijn steentje bij te dragen aan
schoolactiviteiten en meer betrokken te zijn bij de
Basisschool waar mijn kinderen hun eerste schooljaren
doorbrengen. Daarnaast werk ik 3 dagen in de week bij
een Bank als adviseur Particulieren en in mijn vrijetijd
onderneem ik graag leuke dingen met mijn gezin en
vrienden en houd ik van het bourgondische Brabantse
leven. Wij gaan er weer een mooi jaar van maken met
leuke activiteiten.
Sandy Schuurmans (penningmeester):
Ik ben de moeder van Nynke (4A) en getrouwd met
Mathie. Dit is mijn derde jaar bij de oudervereniging. Met
ingang van vorig jaar heb ik de functie van
penningmeester. Daarnaast ben ik dit schooljaar actief in
de commissie van de sinterklaasviering, carnaval, avond 4
daagse en de Brakkendag.
Ik heb me aangemeld bij de ouderraad, omdat ik graag
een steentje bijdraag aan de organisatie van activiteiten
op school. Ik werk als financieel adviseur bij een
gemeentelijk samenwerkingsverband. In mijn vrije tijd
houd ik ervan om leuke dingen te doen met mijn gezin, te
sporten en creatief bezig te zijn.

Wendy van de Velde (secretaris):
ik ben moeder van 3 dochters, Britt en Evy zitten
inmiddels op het voortgezet onderwijs en Tara zit in groep
4. Dit is voor mij het vierde jaar dat ik in de ouderraad zit.
Sinds 2 jaar heb ik ook de taak van secretaris op me
genomen. Ik vind het leuk allerlei activiteiten voor de
kinderen mee te mogen organiseren en betrokken te zijn
bij de school van mijn kinderen.
Dit jaar neem ik deel aan de commissies kerst, de
avondvierdaagse, schoolverlaters en de Brakkendag.
Ik werk parttime als apothekers assistente/administratief
medewerker bij een apotheek in Breda.

Claudia Claesen:
Mijn naam is Claudia Claesen, samenwonend met Lars en
mama van 2 kinderen; Sven, die inmiddels alweer 11 jaar
is en in groep 8 zit, en Nina, zij is 8 jaar en zit in groep 5.
Naast mijn werk als planner in de gezondheidszorg geniet
ik ervan om leuke dingen met het gezin te doen.
Ik zet me graag samen met andere betrokken ouders in
om leuke activiteiten voor de kinderen te organiseren op
school.

Silke Jansen van Galen:
. naam is Silke Jansen van Galen – Kuneman, 33 jaar,
Mijn
getrouwd met Robin en samen hebben we 3 dochters
Mirre, Mali, en Mette.
Sinds februari 2013 werk ik als gastouder vanuit huis, dit
omdat ik in de eerste plaats graag bij onze kinderen ben en
in de tweede plaats omdat ik graag met kinderen werk.
Dit doe ik 3 dagen in de week. Mijn hobby’s zijn sporten en
klarinet spelen bij de harmonie in Rijen. Hier maak ik ook
een deel uit van het dagelijks bestuur als secretaris.
Omdat ik graag betrokken ben op school heb ik me vorige
schooljaar aangemeld bij en de OR zit ik inmiddels in
verschillende commissies. Ik hoop dat ik me de komende
jaren met veel plezier kan “blijven” inzetten.

Angelique van Ham:
Ik ben de moeder van Jarno, Kyra (groep 8a) en Tim (groep
6a).
Ik ben sinds september 2011 lid van de ouderraad. Ik neem
deel in de commissies bag2school, kerstmis, carnaval,
schoolverlaters, aankleedgroep en de brakkendag.
Ik vind het belangrijk om betrokken te zijn bij school, omdat
immers het grootste gedeelte van de tijd van mijn kids zich
daar afspeelt. Ook vind ik het leuk om in de ouderraad te
zitten om zo mijn steentje bij te kunnen dragen.
Ik werk parttime op het Beatrix College als medewerker
administratieve ondersteuning. In mijn vrije tijd houd ik
ervan om te sporten, te lezen en creatief bezig te zijn voor
mijn kids en met mijn kids.

Carola Leemans:
Samen met Niels zijn wij trotse ouders van Wiebe groep 3
en Marit groep 1.
Sinds dit jaar ben ik lid van de oudervereniging en zet me
op deze manier in voor school. Ik vind het leuk om
betrokken te zijn bij de activiteiten die op school
georganiseerd worden.
Ben werkzaam bij vita thuis, verder puzzel ik graag en
geocache ik vaak met me gezin of een vriendin, verder
houd ik van winkelen.
Mocht er iets zijn laat het gerust weten.

Wendy Kraaikamp:
Hallo,
Ik ben Wendy Kraaikamp en 10 jaar getrouwd met
Sebastiaan. Samen hebben wij twee kindjes, Tess van 8
jaar (groep 5) en Vince van 4 jaar (groep 1). Omdat ik het
leuk vind om meer betrokken te zijn bij de school van mijn
kinderen heb ik mij aangemeld voor de oudervereniging.
Dit doe ik nu voor het tweede jaar. Dit jaar zit ik in de
commissies; kerstmis, carnaval, avond-4-daagse,
schoolverlaters en brakkendag. Verder werk ik 3 dagen in
de week als administratief medewerkster bij een
overheidsinstantie. De overige dagen ben ik thuis en zorg
ik met veel plezier voor Tess en Vince.

Yvvona Machlick:
Ik ben de moeder van Janne (groep 4) en Imke (groep 12B)).
Sinds dit school jaar ben ik nieuw lid van de ouderraad. Ik
zal me gaan bezighouden met het voorbereiden van de
komst van Sinterklaas op school, ik zit in de commissie
waarin alles rondom de Brakkenshirts geregeld wordt en
zal samen met de andere leden de Brakkendag
voorbereiden. In het begin zal ik vooral nog meekijken
met de andere leden, maar ik hoop snel mijn eigen
steentje te kunnen bijdragen. Ik heb me aangemeld als
OR-lid omdat ik het leuk vind om betrokken te zijn bij de
school waar mijn kinderen zo'n groot deel van hun week
doorbrengen. Meehelpen en meedenken bij wat er in en
om school gebeurt vind ik belangrijk, en gezellig.
In het dagelijks leven ben ik, buiten het moeder zijn, druk
met mijn baan binnen de Jeugdzorg. De tijd die na dat
alles nog over is besteed ik het liefst met mijn gezin,
familie en vrienden.

Evelien Peijs:
Ik ben Evelien Peijs, getrouwd met Richard en samen
hebben wij 2 zonen. Sem van bijna 5 jaar en Lars van 2,5
jaar. Ik werk voor 3 dagen als radiotherapeutisch laborant.
En verder vind ik het heerlijk om te winkelen, te sporten
en te genieten met het gezin. Sem is sinds vorig jaar
gestart
op school. Het leek mij leuk om me meer voor
Yvon
Waegemaekers:
school in te zetten en op deze manier ook meer betrokken
te zijn bij de activiteiten die op school georganiseerd
worden. Om deze reden heb ik me aan het eind van
afgelopen schooljaar aangemeld voor de oudervereniging.
Het zal dus mijn eerste jaar worden. Ik zal me dit jaar bezig
houden met de sinterklaascommissie, de
avondvierdaagse, de Brakkendag en de koningsspelen. Ik
kijk uit naar een gezellig jaar!

Sanne Roggeveen:
Ik ben getrouwd met Bas en de moeder van Lotte.
Lotte zit in groep 3A.
In het dagelijks leven ben ik buiten moeder ook werkzaam
op een VMBO school.
Dit is mijn eerste jaar in de ouderraad.
Ik heb mij aangemeld omdat ik het leuk vind om meer
betrokken te zijn bij de school en om samen met de
andere ouders leuke activiteiten te organiseren.
Mijn hobby’s zijn paardrijden en leuke dingen doen met
ons gezin en vrienden.

Yvon Waegemaekers:

Mijn naam is Yvon Waegemaekers en de mama
van Jaap. Aangezien ik het belangrijk vindt om
betrokken te zijn op de school waar mijn zoontje
vele uren doorbrengt heb ik mezelf in 2017
aangemeld voor de oudervereniging.
Gedurende ieder schooljaar mag ik mezelf
inzetten bij het organiseren van vele leuke
activiteiten die we vanuit de oudervereniging
organiseren voor alle kinderen van basisschool
de Brakken!
Ik werk met heel veel plezier als persoonlijk
begeleidster binnen de gehandicaptenzorg. In
mijn vrije tijd ga ik graag leuke uitjes
ondernemen met mijn gezin en zing ik graag!

Kim Wens- de Hoon:
Ik ben getrouwd met Marco en wij zijn de trotse ouders
van Marit, Melle, Imme en Tibbe. Melle zit in groep 5a bij
juffrouw Ingrid en juffrouw Jill. Imme zit in groep 1-2b bij
meester Wouter.
Ik heb Sociaal Pedagogisch Werk gestudeerd en daarna
de PABO afgerond. Ik werk parttime als groepsleerkracht
op BS de Wegwijzer in Tilburg, daar ben ik 2 dagen juf in
groep 3 en ondersteun ik 1 dag de groepen 3-4.
In mijn vrije tijd doe ik graag leuke dingen met mijn gezin,
familie en vrienden. Verder doe ik in mijn vrije tijd aan
voetballen en bootcamp. En speel ik een klein beetje
gitaar.
Ik vind het belangrijk om betrokken te zijn bij mijn
kinderen en om een steentje bij te dragen. Zelf heb ik
ook op de Brakken gezeten, mede dankzij de activiteiten
heb ik er altijd een fijne tijd gehad. Daarom wilde ik graag
deel uit maken van de Oudervereniging.
Ik ga me dit schooljaar bezig houden met de commissies
Sinterklaas, Carnaval, de schoolfotograaf, hoofdluis en de
Brakkendag. Verder zal ik de overige commissies
ondersteunen
waar nodig. Ik heb er erg veel zin in!
Conrad
van Wingerden:
Ik ben de vader van Mika (groep 4b) en Evi (groep 2e).
Wij wonen sinds 2002 in Rijen .
In mijn vrije tijd doe ik graag aan fietsen, zwemmen,
klimmen, lezen en klussen (auto en huis).
Dit wordt mijn derde jaar bij de ouderraad. Ik zit in de
commissie brakkenshirts, verkeer, avondvierdaagse en
brakkendag.
Ik ben ambtenaar en werk als systeembeheerder.
Omdat ik graag betrokken wil zijn bij activiteiten kan ik
op deze manier mijn steentje bijdragen voor de kinderen
en de school.

