
 

 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s),  
 
In deze brief willen we u o.a. informeren over de doelstelling, werkwijze en samenstelling van de 
oudercommissie.  
 
De oudercommissie van De Speuldeel bestaat uit drie betrokken ouders. Alle drie de ouders hebben 
zowel kinderen op het KDV als op de BSO. Graag willen wij ze even aan u voorstellen: 
 
 
Hallo, 
 
Ik ben Rina Hazeleger (35), moeder van Kim (4), Gijs(3) en Niels(1). Ik woon samen met Erik (38) in 
Orvelte. We hebben een melkveebedrijf. Daarnaast heb ik ook een aantal paarden, waar ik op rijd of 
veulens bij fok. Ons leven speelt zich grotendeels buiten af, voor ons was dan ook al snel duidelijk dat 
onze kinderen zich bij ‘De Speuldeel’ thuis zouden gaan voelen.   
Ik ben geboren in Putten, op de Veluwe, en woon sinds 7 jaar in 
Orvelte. Ik heb diergezondheidszorg gestudeerd in Leeuwarden en ben 
rundvee-inseminator geweest. Hierna doorgegroeid tot teamleider 
binnen hetzelfde bedrijf. Toen Kim geboren is, ben ik gestopt met 
buiten de deur te gaan werken.  
Ik vind het erg leuk om kennis op te doen en verdiep mij veel in 
agrarische onderwerpen en het stamboek van de paarden. Voor een 
studieclub of andere informatieve initiatieven loop ik zeker warm! Ik 
ben ook actief in het plaatselijk belang van Orvelte en vind het heel leuk 
om activiteiten te organiseren voor de bewoners en vooral voor de 
kinderen.  
Inmiddels kom ik nu 3 jaar over de vloer bij ‘De Speuldeel’ en ga ik vanaf de zomer ook de BSO kant 
meemaken. Want Kim gaat na de zomer naar school. Het lijkt me leuk om vanuit de oudercommissie 
mee te kunnen denken en wat te kunnen betekenen voor ‘De Speuldeel’ en de andere ouders.  
Wij zijn op maandag en op donderdag op “De Speuldeel”, dus schiet me gerust even aan als ik iets 
voor je kan betekenen.  
 
Groetjes, Rina 
 
 
 
 
Hoi,  
 
Ik ben Gerrianne Bos, 34 jaar oud en woon samen met Wim Pepping in 
Westerbork.  
Samen hebben wij 3 kinderen, Luca (7), Lotte (5) en Noa (2). 
Ik werk 4 dagen in de week bij LAVG Gerechtsdeurwaarders in Groningen.  
Ik zit nu al een paar jaar met veel plezier in de oudercommissie.  
 
Groetjes, Gerianne 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Hoi allemaal, 

Ik ben Baukje de Hoop (33 jr.) en woon samen met mijn 

man Rauke en zoontjes Elwin (3 jr.) en Nolan (1 jr.) in 

Westerbork.  

Elwin wordt in april 4 jaar en zal vanaf dan naar de BSO 

gaan op De Speuldeel. Onze jongens gaan op de dinsdag 

en donderdag naar De Speuldeel. De huiselijke sfeer en 

het lekker veel buiten kunnen zijn sprak ons direct aan 

op De Speuldeel. Zelf geniet ik ook van buiten zijn en 

lekker actief bezig te zijn in de buitenlucht, zoals door te 

wandelen en sporten samen met anderen.  

Met veel plezier zijn Rauke en ik vanuit Groningen 4,5 

jaar geleden terug verhuisd naar het mooie Drenthe, 

waar wij ook beiden geboren zijn.  

Ik werk met veel plezier als loopbaanadviseur voor het zorgconcern Espria waar verschillende 

zorgorganisaties onder vallen (in de regio Drenthe o.a. Icare, De Trans en GGZ Drenthe). Voor mij een 

mooie manier om van betekenis te kunnen zijn in de begeleiding van zorgmedewerkers bij 

loopbaanvraagstukken. 

Ik kijk er naar uit ook van betekenis te kunnen zijn als lid binnen de oudercommissie. Zo denk ik graag 

mee in deze voor mij nieuwe rol. Neem gerust contact met ons op als wij iets kunnen betekenen! 

Groetjes, Baukje 

 
 
 
Doelstelling:  

De oudercommissie stelt zich ten doel de belangen van de kinderen en de ouders van De Speuldeel 

zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen. Daarnaast adviseren wij het 

management gevraagd en ongevraagd over elk voorgenomen besluit dat de organisatie betreft, op 

diverse terreinen.  

 

Werkwijze:  

De werkwijze van de oudercommissie is vastgelegd in een huishoudelijk reglement. Dit huishoudelijk 

reglement staat op onze website.   

 

Communicatie:  

Wij hebben de uitdaging om de belangen van alle ouders te behartigen. Natuurlijk kunnen wij daarbij 

niet zonder uw inbreng! Wij vragen u vriendelijk om zaken die u via de oudercommissie aangekaart 

zou willen hebben, aan ons kenbaar te maken. Hetzij door ons persoonlijk aan te spreken, hetzij 

middels een email naar oc.despeuldeel@gmail.com   
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Graag willen wij u ook via de email op de hoogte houden en maken daarvoor gebruik van uw email- 
en adresgegevens zoals bekend bij De Speuldeel. Uiteraard worden deze gegevens alleen gebruikt 
voor interne berichtgeving. Indien u hier bezwaar tegen hebt, verzoeken wij u dit aan ons kenbaar te 
maken via onderstaand e-mail adres.  
 
Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen hebben, of wilt u meedenken, 
neemt u dan gerust contact op met één van de leden.  
 
Met vriendelijke groet, 
De Speuldeel 
 
 
Gerrianne Bos 
Voorzitter oudercommissie  
 
Emailadres: oc.despeuldeel@gmail.com  
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