
OC Kuukeluusje stelt zich voor…  

 

De Oudercommissie van Kuukeluusje telt op dit moment drie leden namelijk Romy Oldenhof, 

Mathilde van Olst en Remke Muis. Alledrie ouder van een peuter die peuterspeelzaal Kuukeluusje 

bezoekt. In de oudercommissie hopen wij mee te denken en helpen in een stukje beleid en de 

organisatie van leuke activiteiten voor de kinderen. We zetten ons in voor een gezellige, veilige tijd 

op de peuterspeelzaal.  

 

Hieronder stellen wij ons voor:  

Hallo! Mijn naam is Romy Oldenhof en ik ben de moeder van Jimmy. Sinds oktober is zijn 

schoolcarrière van start gegaan bij 't Kuukeluusje II en daarmee die van mij als moeder van een 

schoolgaand kind. Ik woon samen met mijn partner Michael en ons samengestelde gezin van 7 in 

Harderwijk. In het dagelijks leven probeer ik het leven van al die 7 mensen zoveel mogelijk in goede 

banen te leiden. Een drukke maar gezellige bedoening. Toen ik gevraagd werd voor de 

oudercommissie van 't Kuukeluusje leek het me hartstikke leuk om te helpen. Wat de precieze 

invulling van die rol is moet ik nog ontdekken, maar ik heb er zin in! 

Dag allemaal, 

Ik ben Remke, getrouwd met Anne en moeder van Fieke, Jurre en Hidde. Hidde bezoekt met veel 

plezier ’t Kuukeluusje.  Naast moeder zijn van deze kids ben ik ook parttime 

obstetrieverpleegkundige op de verloskamers en hou ik van tuinieren, wandelen en lezen. Wij wonen 

nu zo’n 4 jaar in Hierden en genieten hier enorm. We zijn ook veel aan het klussen thuis, super leuk, 

maar nu ook met een beetje haast; Hidde krijgt nog een zusje! 

Binnen ’t Kuukeluusje vind ik het leuk mee te denken over activiteiten om de kinderen zo een 

onvergetelijke peutertijd te geven.  

 

Hallo,  

Ik ben Mathilde van Olst, moeder van Timo die ‘op’ de peuterspeelzaal zit. Hij is drie jaar oud. Een 

heerlijk vrolijk mannetje, dat graag zijn eigen gang gaat. Samen met mijn man en onze kinderen 

wonen we nu zo’n 6 jaar in Hierden.  

Ik volg een opleiding tot haptotherapeut, ben bezig met het opzetten van mijn eigen praktijk en werk 

een paar uur voor het bedrijf van mijn man. Als taxichauffeur rijd ik de kinderen naar hun clubjes en 

afspraken.  

Ik houd van goede boeken, bloemen, de moestuin, leuke dingen doen met man en kinderen en sta 

graag voor een ander klaar.  

 

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

ockuukeluusje@gmail.com.  
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