
OC Kuukeluusje stelt zich voor…  

De Oudercommissie van Kuukeluusje telt op dit moment vier leden namelijk Suzanne Kemper, Kim 

Stijkel, Rianne de Moes en Roxanne Hewitt.  Allen ouder van een peuter die peuterspeelzaal 

Kuukeluusje bezoekt. Hieronder stellen wij ons voor:  

Ik ben Suzanne Kemper en moeder van Faye en Jurrie. Faye zit tot januari 2019 op ’t Kuukeluusje en 

gaat daarna naar de basisschool. Haar broertje volgt haar op vanaf september dit jaar. Naast moeder 

zijn van deze twee kids ben ik ook freelance documentair fotograaf. Sinds 4 jaar zijn wij als gezin 

woonachtig in het mooie Hierden.  

Ik ben Kim Stijkel, getrouwd met Niels Stijkel en samen hebben wij twee dochters Noa en Lana. Noa 

zit op de dinsdag en de donderdag groep en speelt hier met veel plezier alweer 1 jaar. Lana wordt in 

december 2 jaar en zal dan samen met haar zus mee gaan naar Kuukeluusje. Verder zou je ons als 

gezin kunnen kennen van Sportcafé de Rumels. Dit runnen wij nu alweer 1jaar met heel erg veel 

plezier. Ik vind het leuk om nou betrokken te zijn bij Kuukeluusje, en contact te hebben met de 

ouders. Ik hoop een goede en toegevoegde bijdrage te kunnen leveren binnen de oudercommissie  

Mijn naam is Rianne de Moes 34 jaar. Wonend in Hierden met mijn man Thijs en zoontjes Sem ( 5 ) 

en Dex ( 3 ). Dex gaat 2 ochtenden in de week naar de peuterspeelzaal Kuukeluusje en Sem is er ook 

geweest voor dat hij naar school ging. Beiden met heel veel plezier.   

Ik vind het leuk om mee te denken en te helpen waar nodig, daarom zit ik nu in de Ouder commissie!   

Ik ben Roxanne Hewitt, mama van Isla en Lica. Isla gaat inmiddels naar basisschool de Parel en Lica 

gaat naar ‘t Kuukeluusje. Mijn werk doe ik vanuit huis bij een online vacaturebank in de Finance. Ik 

vind het erg leuk om als lid van de oudercommissie mijn steentje te kunnen bijdragen en zo nog meer 

betrokken te zijn bij ‘t Kuukeluusje. 

Mochten jullie vragen of punten voor de oudercommissie hebben dan zijn wij te bereiken via 

ockuukeluusje@gmail.com. Heel graag tot een keer. OC Kuukeluusje 
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