
 

 

 

Ondersteunend personeel en hulpouders! 
Ons team van leerkrachten kan natuurlijk niet zonder ondersteunend personeel en hulpouders. Hieronder kunt u lezen wie 
dit allemaal zijn en welke taken en verantwoordelijkheden zij hebben. Zo weet u direct bij wie u moet zijn als u een van hen 
nodig heeft. Bij deze wil ik hen in het zonnetje zetten. Hun inzet en ondersteuning wordt enorm gewaardeerd!  
 

Administratie 

Debby Oostenbrink is onze administratrice. Zij is verantwoordelijk voor de administratie, ict, intermediair Jeugdsport-
fonds, Social Schools en nog veel meer… een echte duizendpoot! Wij zouden niet weten wat we zonder Debby zouden moe-
ten, onze spin in het web. Heeft u vragen over bovengenoemde zaken, dan kunt u bij haar terecht. 
 
IB 

Kirsten Berkhout  is onze intern begeleider. Zij is verantwoordelijk voor de zorg van alle leerlingen van de school en 
ons zonnetje in het huis. Niets is haar te veel en zij staat altijd voor iedereen klaar. 
 
Conciërge 

Karel Egstorf is onze conciërge. Hij doet allerlei hand -en spandiensten voor de leerkrachten, doet klusjes én controle 
in en om het gebouw, regelt het schoolfruit, is leesouder, doet ICT taken, is verkeersouder en contactpersoon van Veilig 
Verkeer Nederland, regelt het fietsexamen in groep 7, enz. enz. Kortom: een heleboel!! 
 
Bieb  
Wij hebben twee toppers op de Zeetuin die onze bibliotheek in de middenruimte (‘Bieb op School’) iedere week perfect 
verzorgen.  

Dit zijn onze hulpouders Nathalie Sluijter en Angela Philips . De kinderen kunnen 4 ochtenden in de week bij 
hen terecht om boeken te lenen. 
 
Overblijf 

Stella van Seventer  is het aanspreekpunt voor de overblijf. Zij zit iedere dinsdagochtend in de middenruimte, dus bij 
vragen of betalingen kunt u bij haar terecht. In een andere bijlage vindt u alle verdere informatie over de overblijf.  
 
OR 

Afgelopen jaar hebben de ouderraadsleden Fadoua , Angela en Nathalie  zich het hele jaar ingezet om 
leuke, extra dingen te regelen voor uw kinderen, onze leerlingen. Daarnaast hebben zij ook nog de Avondvierdaagse hele-
maal verzorgd. Echt super! 
We zoeken nog enthousiaste ouders voor de Ouderraad. Vindt u het leuk om u in te zetten bij al deze leuke activiteiten geeft 
u zich dan op. Dit mag bij Debby, Kirsten of Fimmy. 
Al deze leuke dingen organiseren moet uiteraard wel bekostigd worden. Wilt u de (vrijwillige) ouderbijdrage z.s.m. betalen? 
Dan kunnen er weer leuke extra’s geregeld worden voor uw kinderen.  
Voor het eerste kind is de ouderbijdrage € 25 en voor elk volgend kind € 20. U kunt de ouderbijdrage storten op  
Girorekeningnummer NL64 INGB 0005295650 ASG Inzake de Zeetuin/Ouderraad. (onder vermelding van “Ouderbijdrage” en 
de voor- en achternaam van uw kind en de groep waarin hij/zij zit). 
 
MR 

In de medezeggenschapsraad zitten op dit moment van de oudergeleding Elseric Ralf  (moeder van leerlingen uit 
groep 5 en 8) en Marije Simon (moeder van leerling uit groep 4). 
 
Luizenpluizen 

Op dit moment is Saskia Speur  (moeder van leerlingen in groep 6 en 8) nog de enige luizenpluismoeder. Zij zou het 
erg fijn vinden als er andere ouders bij komen, zodat zij niet de hele school alleen hoeft te doen. Dus heeft u na iedere va-
kantie een momentje tijd vrij om een groep te controleren, geeft u zich dan op bij Fimmy of Debby. U mag het ook bij de 
leerkracht van uw kind doorgeven als u kunt helpen met luizenpluizen. 

 

 


