
 

 
Oudercommissie Happy Kids Scherpenzeel-Woudenberg 

 

 
Beste ouders/verzorgers, 
 
In deze brief informeren wij u graag over de Oudercommissie (OC) van Happy Kids voor de 
vestigingen Scherpenzeel en Woudenberg. In deze brief informeren wij u wat het doel van de OC is, 
wat we allemaal doen en hoe u ons kunt bereiken. 
 
Doel 
Het doel van de OC is het zo goed mogelijk behartigen van belangen van de kinderen en 
ouders/verzorgers. De OC oefent namens de ouders invloed uit op het beleid van Happy Kids. De OC 
van Happy Kids bestaat momenteel uit 7 leden. Er wordt een evenwichtige verdeling in de 
vertegenwoordiging van de groepen van de kinderopvang (Scherpenzeel en Woudenberg) en 
BuitenSchoolse Opvang (Scherpenzeel) nagestreefd. 
 
Lief & Leed 
De OC zorgt er voor dat bij bijzondere gelegenheden er namens de kinderen en ouders/verzorgers 
een kaartje gestuurd wordt of een attentie voor de leidsters wordt gekocht. Er is vastgelegd bij welke 
gelegenheden en voor welk bedrag er wat wordt gestuurd en/of gekocht. In onderstaande tabel ziet u 
een overzicht van de gelegenheden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naast kaartjes en attenties wordt de bijdrage ook gebruikt voor het organiseren van activiteiten door 
de OC zoals het nazomerfeest. Tevens wordt het lidmaatschap van Boink, dit is de 
belangenorganisatie voor ouders in de kinderopvang, van de ouderbijdrage bekostigd. 
 
Ouderbijdrage 
Om te voorkomen dat ouders/verzorgers een aantal keer per jaar benaderd worden geld te geven, is 
er in de vergadering van de OC van 21 november 2007 besloten aan de ouders een bijdrage van € 5,- 
per kind per jaar te vragen.  Deze bijdrage wordt door Happy Kids automatisch ingehouden bij de 
eerste incasso, en ieder volgend jaar in januari.  
 
Contact 
We vinden het belangrijk dat u ons weet te vinden als dat nodig is. Bij vragen of opmerkingen over 
zaken die het kinderdagverblijf of de BSO raken, kunt u contact opnemen met de oudercommissie via 
OCHappyKids@hotmail.com.  
 
De OC vergadert ongeveer vier keer per jaar. Na iedere vergadering ontvangt u van ons een 
nieuwsbrief waarin we zaken met u delen die voor u van belang kunnen zijn. Wilt u bij één van onze 
vergaderingen aanwezig zijn dan kan dat, u bent van harte welkom. Wilt u weten wanneer we 
vergaderen neemt u dan contact met ons op via ons e-mailadres. 
 
Hartelijke groet, 
Oudercommissie Happy Kids 
Scherpenzeel: Mariska de Lange, Rianne Mulder, Marianne Renes, Kirsten Ypma 
Woudenberg:  Suzanne Bastiaanssen, Heleen Slaats, Afke van Dijk 

Langdurige ziekte / ziekenhuis opname 

Geboorte 

Vertrek leidster 

Jubileum - 5 jarig dienstverband 

Jubileum - 10 jarig dienstverband 

Huwelijk 

Verjaardag 

Calamiteit (bijv. ernstige ziekte partner/kind of overlijden partner/kind) 

mailto:OCHappyKids@hotmail.com

