
Ede, maart 2018 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s),  

 

De oudercommissies (“OC”) van Uk & Ko Kinderdagverblijven zijn er voor u 

en uw kind(eren). Wist u dat iedere locatie van Uk & Ko een OC heeft? Weet u ook  

wat de OC doet? Zo niet, dan informeren wij u daarover graag in deze brief!  

 

Wat doet de oudercommissie?  

De OC behartigt de belangen van de kinderen en hun ouder(s)/verzorger(s) bij Het Toverbos en 

Pienoo. De belangrijkste taak is het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de opvang. Dat doet 

de OC door de directie van Uk & Ko te adviseren over onder meer pedagogisch beleid, voeding, 

tarieven en openingstijden. De OC is verder een aanspreekpunt voor ouders als zij opmerkingen, 

vragen of klachten hebben over zaken bij Uk & Ko. Daarnaast ondersteunt de OC de leidsters bij het 

organiseren van leuke activiteiten voor kinderen en ouders (zoals het jaarlijkse nazomerfeest) en 

organiseert de OC iets voor leidsters bij verjaardagen, zwangerschap etc. en de Dag van de Leidster.  

 

Wie zitten er in de oudercommissie? 

In de OC zitten ouders van kinderen die bij Uk & Ko op Het Toverbos of Pienoo zitten. We proberen  

alle leeftijdsgroepen vertegenwoordigd te hebben. Heeft u interesse om deel te nemen? Mail ons dan!  

 

Hoe werkt de oudercommissie?  

De OC’s van Toverbos en Pienoo vergaderen een paar keer per jaar samen, meestal met de directie 

en/of de locatiecoördinatoren van UK & Ko erbij. Een samenvatting van de notulen is op te vragen op 

de e-mailadressen: ocpienoo@gmail.com of oudercietoverbos@gmail.com. U kunt ook zelf 

onderwerpen voor vergaderingen aandragen. Mail ons dan; wij bespreken uw onderwerp in de 

eerstvolgende vergadering. Belangrijke zaken worden door de directie aan de ouders per e-mail 

bekend gemaakt en daarnaast ook wel vermeld op de website onder het kopje ‘Oudercommissie’. Uw 

mening, opmerkingen en/of vragen zijn belangrijk voor de OC om haar werk goed te kunnen doen; 

schroom dus niet om ons te benaderen!  

 

De activiteiten van de OC worden betaald uit de vrijwillige bijdrage die jaarlijks door ouders wordt 

betaald. Deze bijdrage wordt elk jaar in januari door Uk & Ko geïncasseerd. De OC heeft geen andere 

bron van inkomsten, het voldoen van de bijdrage wordt dan ook zeer op prijs gesteld. Mocht u de 

bijdrage niet kunnen of willen betalen, dan kunt u dat kenbaar maken aan de directie van Uk & Ko op 

het e-mailadres: diana@ukenko.info onder vermelding van de voor- en achternaam van uw kind en de 

locatie waar uw kind heengaat.  

 

Mocht u vragen hebben of meer informatie willen, e-mail ons dan op ocpienoo@gmail.com of 

oudercietoverbos@gmail.com. De OC is er voor kinderen en ouders; uw input en vragen zijn van harte 

welkom!  

 

Hartelijke groet, 

 

Oudercommissie Pienoo   Oudercommissie Toverbos 

 

Diane Brons     Bart van Silfhout 

Maaike van Bergen    Jolien Dekker  

      Elsa Sanders-Jansen  

      Joke Schut  
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