
De OC stelt zich voor  

De oudercommissie van Kuukeluusje telt op dit moment vier leden namelijk Kim Stijkel, Roxanne 

Hewitt, Janita Verhoef en Mariëlle Huisman. Allen ouder van een peuter die peuterspeelzaal t 

Kuukeluusje bezoekt. Hieronder stellen wij ons voor:  

Ik ben Kim Stijkel, getrouwd met Niels Stijkel en samen hebben wij 3 dochters. Noa zit inmiddels in 

groep 1 en Lana zit drie dagjes opt Kuukeluusje, dinsdag donderdag en de vrijdag. Verder hebben we 

een dochter van 1 jr Nina. Verder zou je ons als gezin kunnen kennen van Sportcafé de Rumels. Dit 

runnen wij nu alweer een poosje met heel erg veel plezier. Ik vind het leuk om nauw 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.  

Ik ben Roxanne Hewitt, mama van lsla en Lica. lsla 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 bijt Kuukeluusje.  

Hallo, ik ben Janita Vrijhof en sinds een aantal jaren woonachtig in Hierden. Getrouwd en moeder 

van 2 kinderen. Noah zit in groep 1 en Anne L ynn gaat op de dinsdagochtend naar de 

peuterspeelzaal. Mijn hobby's zijn wandelen en muziek maken. Na de zomervakantie kom ik de 

oudercommissie versterken waar ik veel zin in heb. Tot ziens op t Kuukeluusje.  

Ik ben Marielle Huisman - Jansen, getrouwd met René Jansen en samen met Liza wonen wij met veel 

plezier in Hierden. Een mooie plek om op te groeien voor onze kleine meid, dicht bij familie en 

vrienden. Liza gaat nu alweer ruim een jaar met veel plezier twee keer per week naar Kuukeluusje. 

Naast moeder van Liza ben ik van huis uit verpleegkundige en sinds kort werk ik meer in de 

ondersteuning om leerlingen en stagiaires te begeleiden en klaar te stomen voor het werk in de zorg. 

Nu ik in de oudercommissie zit hoop ik nog meer betrokken te zijn, te helpen waar nodig en mee te 

kunnen denken, zeker nu alles toch anders is als anders. Mochten jullie vragen of punten hebben 

voor de oudercommissie dan zijn wij te bereiken via ockuukeluusje@gmail.com. OC het kuukeluusje 


