Voorstel Ronde Leden Oudervereniging Mariaschool.
Mijn naam is Jitske prins en heb 2 kinderen Nola en Diko.
Ik werk als assistente bij verloskundige praktijk Eva van Hoorn, en heb het daar erg
na mijn zin. Ik hou erg van dingen organiseren en kan erg snel schakelen. Toen er
een plekje vrij kwam ben ik bij de oudervereniging gegaan. Eerst als ouder en nu als
voorzitter. Ik vind het leuk om de juffen te helpen en te ondersteunen en leuke
activiteiten te organiseren voor onze kinderen.
Ik hoop dat we ondanks de lockdown toch een top jaar er van kunnen maken.

Mijn naam is Jamy Baron. Ik heb twee kinderen op de Mariaschool in de groepen 6 en
4.
Naast mijn baan in de automotive branch vind ik het leuk om betrokken te zijn bij de
school van mijn kinderen. Mee te mogen denken met het organiseren van leuke extra
en geplande activiteiten en het maken van herinneringen voor alle leerlingen van de
Mariaschool. Na een jaar als lid van de OMH te zijn geweest heb ik het
penningmeesterschap overgenomen. Ik hou van uitdagingen, zeker in deze tijd waarin
veel geplande excursies en/of vieringen niet door kunnen gaan, probeert de OMH
met elkaar er toch altijd weer iets speciaals van te maken.

Hallo,
Ik ben Carry Douma. Getrouwd met Ramon en moeder van Davy en Jordy Douma. Ik
ben werkzaam als verzorgende IG bij flying nursea omring.
De reden waarom ik bij de ov ben gegaan is dat ik me meer betrokken wilde voelen
bij school. Het leukste vind ik de activiteiten die wij organiseren. Sinds dit jaar heb ik
de functie van secretaris toegewezen gekregen.
Ik hoop dat we dit jaar ondanks alle beperkingen er een super leuk jaar van kunnen
maken.

Mijn naam is Astrid Schweers en ben de trotse moeder van Jamie en Dylan Pouw.
Ik werk zelf in het ziekenhuis als endoscopieverpleegkundige en daarnaast hebben we
nog een eigen bedrijf in het tourisme.
Ik ben bij de oudervereniging gegaan om het voor alle kinderen maar ook de
juffen/ meesters wat leuke dingen te doen, te ondersteunen maar ook om zelf inzicht
te krijgen wat er allemaal gebeurt op school. Ik vind het leuk om te organiseren en te
plannen. Samen met de mede moeders van de oudervereniging wil ik er, ondanks alle
beperkingen, een leuk jaar van maken!

Ik ben Eef van der Gracht, moeder van Daley 23 en Charissa 12 jaar.
Ik draai al wat jaartjes mee in de OMH. Ik heb het altijd fijn gevonden om iets
voor school te doen.
Het is leuk om kinderen een leuk herinnering te geven. Door samen met
school en OMH leuke dingen te organiseren. Wat de laatste jaar een
behoorlijke uitdaging is geweest met corona.
Voor mij nu het laatste jaar, met mooie herinneringen.

Ik ben Sandy Plat getrouwd met Michel en samen hebben wij 2 kinderen; Tom en Bo. Tom is
inmiddels van de Mariaschool af en zit in de brugklas op het D’Ampte. Bo zit nu in groep 5. Ik vind het
leuk om naast mijn werk wat voor school te kunnen betekenen en betrokken te zijn. In deze tijd
natuurlijk lastig maar ondanks de beperkingen denk ik dat de Oudervereniging er toch in slaagt om
leuke activiteiten te organiseren voor de kinderen. Tom heeft vorig schooljaar een leuk afscheid
gehad in groep 8.
Laten we er met zijn allen dit jaar een leuk jaar van maken.
Groetjes Sandy

Ik ben Suzanne Mom, moeder van Julz die in groep 3 zit. Daarnaast heb ik nog een
tweeling thuis, Novell en Marén. Al vele plekken heb ik van de wereld mogen zien
door mijn werk als stewardess bij KLM. Door mezelf bij de oudervereniging te
voegen wil ik graag bijdragen aan de organisatie van leuke activiteiten voor de
kinderen.

Beste ouders,
Graag wil ik mij voorstellen als lid van de OMH van de Mariaschool.
Mijn naam is Judith Haine, woon in Hoorn met mijn man en twee kinderen.
Onze kinderen zitten beide in de onderbouw.
Graag wil ik met mijn bijdrage in de OMH Mariaschool, helpen met diverse
dingen te organiseren, hulp te bieden waar nodig en betrokkenheid bij de
school van onze kinderen.
Mocht ik wat voor u kunnen doen?! Laat het zeker weten.
Wie weet tot snel!

Mijn naam is Sharon Hak en ben de moeder van Xavi (6) en Jill (4).
Na het behalen van mijn rechtenstudie ben ik via een omweg in het vak van
bewindvoerder/mentor terecht gekomen en werk ik fulltime op het leukste
kantoor in de binnenstad van Hoorn.
Met mijn juridische en financiële kennis wil ik de OMH ondersteunen waar nodig,
daar ik minder tijd heb om mee te gaan met de klassenuitjes. Als ik niet aan het
werk ben dan ga ik erop uit met de kinderen, zoek ik de stad op met vriendinnen
of speur ik het internet af naar hakken. Soms doe ik nog een poging tot
hardlopen of ga ik op de race fiets de regio in.

