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De oudercommissie van de Bieënkorf wil graag 
de ontwikkelingen die betrekking hebben op 
ouder/kind door middel van een eigen nieuws-
brief verspreiden. Deze nieuwsbrief wordt 
twee keer per jaar uitgebracht, in het voorjaar 
en in het najaar.

n   Thema-avond
Op woensdag-
avond 9 maart 2016 
organiseren wij weer 
een thema-avond. Wij hebben in onze laatste 
vergadering besloten dat de thema-avond als 
onderwerp zal hebben: 

EHBO voor baby’s en kinderen 

Wij zullen in het nieuwe jaar de uitnodigingen 
hiervoor aan jullie per mail versturen.  
Opgeven kan ook dan via ons e-mailadres: 
OC@bieenkorf.nl.
Wij hopen weer op een grote opkomst!

n   Vervoermedewerkers gezocht
Zoals jullie weten worden vanuit de BSO veel 
kinderen van en naar de Bieënkorf of naar een 
gastouder gebracht. Dit wordt gedaan door 
een leuke groep vrijwilligers. Zij rijden in de 
welbekende Bieënkorfbussen of in hun eigen 
auto. Deze groep enthousiaste vrijwilligers zou 
graag uitgebreid worden. Als vervoermede-
werker breng je enkele kinderen ‘s morgens 
vanuit de Bieënkorf naar school en ‘s middags 
breng je weer een groepje kinderen terug 
naar de Bieënkorf of naar een gastouder. Als 
vervoermedewerker kan je zelf bepalen welke 
vaste dag, ochtend of middag. Natuurlijk kun-
nen de vervoersmedewerkers ook gewoon 
buiten de schoolvakanties om vakantie nemen.  
En er zit een kleine vrijwilligersvergoeding aan 
verbonden. 

n   Even voorstellen
Hallo, ik ben Mijke Grootenhuis-Donkersloot 
en ben 31 jaar. Ik ben werkzaam als leerkracht 
op de Ambelt VSO in Zwolle. Sinds 2005 
woon ik in het mooie Wijhe. Daarnaast ben 
ik een trotse moeder van 3 zoons (Joost, Stan 
en Koen). Joost en Stan gaan elke donderdag 
naar de Bieënkorf waar ze veel plezier hebben 
en spelenderwijs van alles leren. Afgelopen au-
gustus 2015 ben ik aangesloten bij de OC van 
de Bieënkorf en mag een met een club jonge 
moeders meedenken, vergaderen en overleg-
gen. Beste ouders, kom gerust naar mij toe als 
je vragen en/of opmerkingen hebt.
Groetjes, Mijke

Maaike Nijland heeft afscheid genomen van de 
Oudercommissie. Wij willen haar bedanken 
voor alle jaren die zij zich heeft ingezet voor de 
Oudercommissie.

KERSTVAKANTIE! 
Graag willen wij van de gelegenheid gebruik maken om jullie 
hele fijne kerstdagen en een gelukkig 2016 te wensen.


