Smoelenboek van de Ouderraad
Ik ben Kim Olde Boerrigter en woon samen met
Constant, Isa (5) en Jinte (2) in Losser. Isa zit in
de kleuterklas (K1, beren) op het OCR ivm haar
lichamelijke beperking. Ik zit sinds kort in de
ouderraad omdat ik graag betrokken wil zijn bij de
schoolactiviteiten en ik hoop dat ik met veel
plezier en enthousiasme iets kan betekenen
hiervoor.

Mijn naam is Erika Zomer, 34 jaar oud, getrouwd met Wilco en
woonachtig in Vriezenveen. We hebben twee dochters, een eeneiige
tweeling van 10 jaar; Nienke en Renske en een zoon, Steijn van
bijna 2 jaar. Sinds augustus 2010 gaat Renske i.v.m.
haar lichamelijke beperking naar het OCR. Ze zit op dit moment in
Reg-6. Binnen de ouderraad vervul ik de taak van penningmeester.
De voornaamste reden om deel te nemen aan de ouderraad is voor
mij meer betrokken te zijn met school.

Mijn naam is Wilma Boesveld en ik woon samen met
Leo Wierenga in Borne.
We hebben 3 kinderen: Jette 11 jaar, Tygo 10 jaar en
Calle 8 jaar.
Calle gaat sinds september 2012 naar het OCR. Hij zit
nu in de ML5.
Binnen de ouderraad vervul ik de taak van secretaris.
Meer betrokkenheid bij school is voor mij de stap
geweest om in de OR te gaan.
Even voorstellen: mijn naam is Inge Habets en sinds
augustus 1996 werkzaam op het OCR. Gestart als adjunct
directeur SO, daarna 1 ½ jr. als waarnemend directeur,
daarna afdelingsdirecteur van de mytyl SO en momenteel in
de functie van Hoofd Leerlingen Zorg.
Met groot enthousiasme lid van de ouderraad, want het is
schitterend om samen activiteiten te organiseren voor de
kinderen en ouders van onze school.

Mijn naam is Bohlien Kruithof. Al heel wat jaren werk ik met
veel plezier op het Onderwijs Centrum het Roessingh. Ik heb
in die tijd ervaring op kunnen doen in verschillende groepen
met kinderen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar maar ook met
verschillende ontwikkelingsniveaus.
Mijn reden om deel te nemen aan de ouderraad is dat ik het
belangrijk vind om samen met de ouders te zoeken naar
(creatieve) oplossingen zodat hun kinderen en onze leerlingen
zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen en een fijne
schooltijd hebben.

Ik ben Liane Nijenhuis. Ik woon in Borne met mijn man John
en onze 2 kinderen Kim (15) en Demi (11).
Sinds september 2013 zit Kim op het vso (DG).
Ik ben bij de ouderraad gegaan, om betrokken te zijn
bij de school.

Mijn naam is Carola Reinerink, moeder van 3 jongens. Helaas
zijn 2 zoontjes overleden. Dirk (12-10-2006) zit momenteel in
de
Regulier 6.
Mijn motivatie om lid te worden, is om feeling met school te
houden, omdat je er als ouder minder komt dan wanneer je
kind in de buurt naar school gaat. Tevens heb ik naast mijn
parttime baan als A-verpleegkundige in het ZGT te Almelo nog
tijd over om e.e.a. voor school te kunnen betekenen.

Mijn naam is Monique Rothlaender. Ik werk sinds januari 1998
als leerkracht bewegingsonderwijs op het O.C.R. Het leuke van
mijn baan is dat ik met de kinderen van bijna alle afdelingen
binnen het S.O. werk. De laatste jaren verzorg ik vooral de
zwemlessen binnen school. Ik ben in de ouderraad gestapt
omdat ik het extra contact met ouders prettig vindt..

Ik ben Annette Elferink 43 jaar, getrouwd met Leo en
woonachtig in Harbrinkhoek.
We hebben 3 kinderen, Tess (5) gaat sinds oktober 2014
naar het OCR en zit in C2.
Ik ben in de ouderraad gegaan omdat ik meer betrokken
bij de school wil zijn en op de hoogte wil blijven wat er
speelt.

Mijn naam is Brigitte van Yperen en ben onderwijsassistente
in de groep ML 3/4.
Ik ben getrouwd en heb 2 dochters van 20 en 23 jaar.
Binnen de ouderraad ben ik lid namens het team van
het OCR.

Mijn naam is Linda Wermer-Boerma. Ik heb 19 jaar
gewerkt op de Schutte’s Bosschool en ben sinds het begin
van dit schooljaar werkzaam op het OCR.
Thuis ben ik moeder van 4 kinderen in de leeftijd van 11
t/m 16 jaar.
Op school ben ik groepsleerkracht van groep 8, ik doe dit
werk met veel plezier. Op de Schutte’s Bosschool heb ik
meer dan 10 jaar in de Ouderraad gezeten en ik hoop ook
hier, binnen het OCR, nog veel leuke jaren in de O.R. te
kunnen beleven.

Mijn naam is Irma Dommerholt getrouwd met Erik en
we hebben 4 dochters, Jo-Anne (21), Renske (18),
Willemijn (16) en Emmy (14).
Samen wonen we in het mooie Rijssen.
Sinds 2015 gaat Emmy met veel plezier naar het VSO.
Ik heb er zin in om mijn steentje bij te dragen aan de
Ouderraad en op deze manier "feeling" te krijgen en te
houden met de school.

