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

n   Thema-avond
Op woensdag 9 maart jl. hebben wij als Ou-
dercommissie een thema-avond voor ou-
ders, verzorgers, gastouders en personeel 
van de Bieënkorf georganiseerd. Tijdens 
deze avond stond Kinder EHBO centraal. 
Gerrit Voskamp heeft deze avond voor ons 
ingevuld met duidelijke voorbeelden 
en veel tips. Wij vonden het een 
zeer geslaagde thema-avond. 

n   Week van de 
kinderopvang

De derde donderdag in 
september is het de dag van 
de leidster. In deze week van 12 september 
tot 16 september worden alle leidsters, 
gastouders en vervoerders in het zonnetje 
gezet. Wij zijn alweer aan het brainstormen 
over een leuke attentie.

n   Vergadering bestuur
Tweemaal per jaar hebben wij overleg met 
het Bestuur van de Bieënkorf. Dit heeft 
plaatsgevonden op 23 mei jl. na onze laatste 
vergadering voor de zomervakantie. Tijdens 
deze vergadering worden wij betrokken 
bij de kwaliteit van opvang en geven wij 
gevraagd en ongevraagd advies over diverse 
thema’s, zoals openingstijden, veiligheid en 
ontwikkelingsactiviteiten. In het najaar wor-
den wij nogmaals betrokken bij het vaststel-
len van de nieuwe tarieven voor 2017. 

n   Even voorstellen
Hallo allemaal! Sinds deze maand ben ik, 
Ilon Spijkerman-Mossel aangesloten bij de 
oudercommissie van de Bieënkorf. Vanaf 
mei 2011 ben ik werkzaam als Assistent Ac-
countmanager Groot Zakelijk bij Rabobank 
IJsseldelta en vanaf april 2013 woonachtig 
in het mooie Wijhe. Mijn roots liggen in 
Enschede. Ik ben getrouwd met Arnaud 
Spijkerman en samen hebben wij twee 
kinderen, Isa en Jolie. Beide dames gaan 
iedere dinsdag en vrijdag met plezier naar 
hun gastouder!  

n   Leden Oudercommissie  
gezocht! 

Ook zijn wij nog steeds op zoek naar nieu-
we ouders om onze commissie te komen 
versterken. Mocht je belangstelling hebben, 
dan horen wij dit graag (via één van onze 
leden of mail naar: OCbieenkorf@hotmail.
com). Je kan altijd een keer bij een verga-
dering aansluiten om te beoordelen of het 
je wat lijkt. Voor de vergaderdata verwijzen 
wij je graag naar de site van de Bieënkorf. 
Sinds zeer korte tijd is Ilon Spijkerman ons 
nieuwste lid. Wij wensen haar een leuke tijd 
bij de Oudercommissie!

n   Afscheid 
Nathalie in ‘t Veld heeft afscheid genomen 
als lid van de Oudercommissie. Zij heeft 
zich ruim 2 jaar ingezet voor de Oudercom-
missie. Wij willen haar bedanken voor haar 
enthousiasme en betrokkenheid.

ZOMERVAKANTIE! 
Graag willen wij van de gelegenheid 
gebruik maken om jullie een hele 
fijne, ontspannen en zonnige 
vakantie toe te wensen met 
elkaar!

WIST JE DAT
Als een kind een hersenschudding 
heeft of een val op het hoofd of 
zijn////haar hoofd gestoten heeft, 
je je kind elke 2 uur moet wekken 
’s nachts?

WIST JE DAT
Je een kind nooit alleen moet laten 
als hij/zij bijvoorbeeld is gevallen? 
De combinatie van pijn en kou 
(i.v.m. koelen van arm//been) kan 
ervoor zorgen dat het kind een 
flauwte krijgt.

WIST JE DAT
Als een kind op zijn hoofd valt of 
zijn///haar hoofd stoot, je dit moet 
verzorgen met een lauwe natte 
doek en niet met een koude natte 
doek?

WIST JE DAT
Je bij een brandwond (1e graads) 
het betreffende lichaamsdeel 
minimaal 10 minuten onder lauw 
zacht stromend water moet 
houden, zodat het water zachtjes 
over de verbrandde plek vloeit en 
het verbrandde gedeelte niet direct 
onder de straal moet houden?


