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Email adressen team:
Anna van de Rijdt a.vdrijdt@howiblo.nl

Marie-José Nulkes m.nulkes@howiblo.nl

Annemieke v.d. Hoek a.hoek@howiblo.nl

Mariëlle van Vliet m.vvliet@howiblo.nl

Carla de Jong c.dejong@howiblo.nI

Natalie Hol n.hol@howiblo.nl

Cobi van Kol c.vankol@howiblo.nI

Nirmala de Jeu n.dejeu@howiblo.nl

Chrétien de Beijer c.debeijer@howiblo.nl

Odette Houweling o.houweling@howiblo.nI

Eva Blansjaar e.blansjaar@howiblo.nl

Pieter Vlooswijk p.vlooswijk@howiblo.nl

Fleur Ossendrijver f.ossendrijver@howiblo.nl

Trees Slootjes t.slootjes@howiblo.nl

Floor Braakman f.braakman@howiblo.nl

Vivienne Lemoine v.lemoine@howiblo.nl

Isabel Versluijs i.versluijs@howiblo.nl
Jan Heemstra j.heemstra@howiblo.nl

Directie en administratie:

Janneke Hek j.hek@howiblo.nl

Joyce Mackaaij j.mackaaij@howiblo.nl

Kim Boers k.boers@howiblo.nl

Linda de Ridder l.deridder@howiblo.nl

Marcella van der Poel m.vdpoel@howiblo.nl
Maria den Heeten m.denheeten@howiblo.nl

Waarom deze folder?

Mijn naam is Eva Blansjaar, leerk
racht in de bovenbouw. Ik zit in de
MR, omdat
ik het interessant vind wat er op
schoolniveau en beleidsniveau spee
lt. De MR is
de plek om je stem te laten horen
als het gaat over de inhoud van ons
onderwijs
op de Howiblo. Ik vind het belangrijk
dat we kinderen, ouders en colle
ga’s altijd
in ons vizier houden als er besluiten
genomen worden.

Wie is nou wie?
U kent de leerkrachten aan het begin van een schooljaar waarschijnlijk alleen van
naam. Dit geldt waarschijnlijk ook voor de leden van de Oudervereniging (OV) en de
Medezegenschapsraad (MR). Deze folder geeft u nu de “gezichten” bij de namen.

2016/2017
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Mijn naam is Janneke Hek, leerk
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er
wat
n
t om erachter te kome
lid van de MR. Ik ben enthousias
enen. Daarin vind ik
betek
kan
hierin
ik
wat
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ol
op beleidsniveau van de scho
kinderen goed
mijn collega’s en het doel van de
het belangrijk om de mening van
en.
voor ogen te houd

De teksten onder de teamfoto’s gaan uit van de situatie aan het begin van het schooljaar.
De OV en de MR staan op de foto in de samenstelling na de laatste verkiezingen.
Even bladeren door deze folder en u kunt zeggen: “Oh, dat is dus die!”

Medezeggenschapsraad (MR)
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Waar staat de MR voor?
De MR houdt zich vooral bezig met de be-

laten horen! Alle reacties en opmerkingen wor-

langen van de school als geheel. Ouders en

den in de MR vergadering serieus behandeld.

leerkrachten praten met elkaar over de inhoud

De MR vergadert iedere 6 weken.

en de organisatie van het onderwijs op de

Zie voor verdere info, www.howiblo.nl

school. Dus ook u kan via de MR uw stem

kopje MR.

Ik ben Natalie Hol, leerkracht in de
middenbouw. Ik ben in de MR gega
an om
meer betrokken te zijn op schoolniv
eau. Hierdoor kan ik mijn stem laten
horen
en hoop ik een bijdrage te kunnen
leveren aan de kwaliteit van het onde
rwijs.
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Mijn naam is Marc Jansen en sinds
het schooljaar 2013/2014 zit ik als
ouder in de
MR en ben tevens de voorzitter.
Ik vind het belangrijk om als oude
r betrokken te
zijn bij het beleid van de Howiblo.
We willen als ouder allemaal de beste
kwaliteit
van onderwijs voor onze kinderen
en op deze manier hoop ik hier een
steentje
aan bij te dragen. Laat het mij of
een van de andere MR leden wete
n als er een
onderwerp is waar wij ons over moet
en buigen.
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voor alle kinderen op de Howiblo.
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Ik vind het enorm
belangen van
het beleid van de school en op deze manier op te komen voor de
kinderen, ouders en mijn collega’s.

Mijn naam is Wim Vendrig, inmid
dels 37 jaar en zelf oud-leerling van
de Howiblo.
Ik ben onlangs getrouwd met Kitty
en samen hebben we 3 kinderen:
Maud, Soof
en Abel. Het mooie aan de MR vind
ik dat de drempel wordt weggenom
en om als
ouder mee te kunnen praten met
zowel directie als leerkrachten over
alle zaken die
leven rondom de Howiblo. Ik kom
regelmatig op het schoolplein, dus
mocht je dit
lezen en nog vragen hebben of iets
willen inbrengen; spreek me gerus
t even aan!
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rgrond denk ik een stevig steentje
communicatie, vanuit deze achte
bijdragen aan deze commissie.

Mijn naam is Kirsten van Bloois, moeder van Evi en Pepijn. Ik vind het leuk
en belangrijk om een actieve rol te vervullen en betrokken te zijn bij de vele
activiteiten op school. Binnen de OV hoop ik mijn bijdrage hier aan te kunnen
leveren, zodat de kinderen tijdens de belangrijke basisschoolperiode kunnen
leren met plezier.

Oudervereniging (OV)
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Wat doet een OV?
De oudervereniging (OV) van de Katholieke

De organisatie van Sinterklaas, Kerst, carnaval

Basisschool “De Howiblo” heeft als doel de

en kamp zijn daar onder andere onderdeel

belangen van de leerlingen en de ouders

van. Daarnaast zijn we als OV altijd geïnte-

te behartigen en bestaat uit 6 enthousiaste

resseerd in wat er speelt, zowel bij ouders

ouders. Binnen de oudervereniging zijn er

als bij kinderen. Mocht je ergens tegenaan

verschillende commissies, die samen met de

lopen, vragen, ideeën of tips voor ons hebben,

leerkrachten, gedurende het schooljaar diverse

spreek één van ons dan gerust aan of stuur

activiteiten voor de kinderen organiseren.

een mail aan ov.howiblo@gmail.com!

3 kids (Anne,
Mijn naam is Marie-José de Bruijn, 49 jaar, getrouwd, moeder van
Ruim 25 jaar
Marieke en Thijs) en loop al heel wat jaartjes mee op de Howiblo.
apotheken
ben ik werkzaam geweest als apothekersassistente in verschillende
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school.
genomen en wat tijd over heb, kan ik me wat meer inzetten voor
Ik zal met veel plezier de taak van penningmeester OV op mij nemen.
ov.penningmeester.howiblo@gmail.com

Ik ben Adriaan Schiereck, ik ben vader van Hugo en Edith. Ik ben
werkzaam
in de IT. Zowel op mijn werk als daarbuiten ben ik graag actief met
techniek.
Graag zou ik ook hierin een bijdrage aan de school willen leveren.
Ik vind het
leuk en belangrijk om betrokken te zijn bij de Howiblo.
ov.howiblo@gmail.com

Ik ben Corine Copier, mama van
Robin en Eva. Ik ben al een aanta
l jaren
betrokken bij school als klassenou
der en vind het erg leuk om de OV
te
versterken. Naast de schoolactiviteit
en zit ik zelf ook op school en werk
ik in
Montfoort. Doordat ik in Montfoort
werk breng ik zelf de kinderen naar
school,
mocht je vragen hebben mag je me
altijd aanspreken.

Ik ben Miranda Faber-van Wijngaarden, moeder van Robin, Tim en Milou.
De basisschool legt de basis van je kind en naast alle goede dingen die ze leren,
mag het vooral ook leuk zijn. Heb je als ouder leuke ideeën of opbouwende
kritiek, spreek mij dan gerust aan. Ik ben op woensdag en vrijdag rond het zoemen van de schoolbel op het schoolplein te vinden!

belangrijk
Mijn naam is Nancy Rijksen, moeder van Cas en Sanne. Ik vind het
het leuk
dat kinderen naast het leren met plezier naar school gaan. Ik vind
over
om betrokken te zijn bij de activiteiten van de school en mee te denken
om de
nieuwe ideeën. Ik ben in de OV gegaan om een bijdrage te leveren
een leuke
activiteiten van de Howiblo te helpen organiseren, zodat de kinderen
schooltijd ervaren op de basisschool.

Mijn naam is Marijke de Beus. Ik ben moeder van Isa en Evi. Ik vind
het
belangrijk dat de basisschoolperiode een tijd is waar kinderen veel
plezier
beleven en met een glimlach op terugkijken. Ik wil hier via de OV
mijn steentje
aan bijdragen.
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Stichting Broodtrommel

EET JE OOK MET ONS MEE?
Je bent van harte welkom om bij ons op de locatie
Howiblo op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
tussen 12.00 en 13.00 gezellig je boterham te komen eten!
We beschikken over een ervaren team van TSO-krachten
en bij het buitenspelen maken wij gebruik van
“De Sportsterrenkist”. Hierin zit genoeg speelgoed om
je te kunnen vermaken tijdens het overblijven!
Wil je mee-eten? Stuur dan een mailtje aan:
broodtrommel-howiblo@hotmail.nl
Bellen mag ook naar de TSO-coördinator
van de locatie Howiblo:
Annette de Kruijf 06-216 73 448

