Mijn naam is Brenda Groenendaal (1984). Ik ben getrouwd met Victor en mama van Lucas (2013) en Liam (2015). Onze jongens gaan op dinsdag t/m
donderdag naar Hoera.
Na mijn opleiding HBO Office Management bij Schoevers, heb ik bij verschillende bedrijven mogen werken. Vanaf 2008 ben ik 10 jaar Office Manager
bij de Team Hoynck in Roermond geweest. Hoynck is een internationaal ontwerp- en projectmanagementbureau voor de exhibition-industrie. Zij
realiseren wereldwijd projecten voor beurzen, showrooms, interieurs en roadshows. Vanaf oktober 2018 ben ik werkzaam als Management
Assistente bij K.I. SAMEN in Grashoek. K.I. SAMEN is het grootste particuliere K.I. station voor rundvee in Nederland. Het fokbedrijf telt 200 stieren
en de melkveetak 450 melkkoeien.
Sinds 2014 ben ik lid van de Oudercommissie. Ik wil graag betrokken zijn bij de opvang waar onze kinderen veel tijd met plezier doorbrengen. Door
mee te denken hoop ik positief bij te kunnen dragen aan de organisatie van Hoera.

Ik ben Diana Bol (1975). Van origine een Bliëricks maedje, getrouwd met René en de trotse moeder van Kai (2013). Kai zit sinds mei 2016 bij Hoera.
Tegenwoordig maakt hij donderdagmiddag gebruik van de BSO, wat hij heel gezellig vindt.
Na mijn studie Kunstgeschiedenis ben ik in een totaal andere richting aan het werk gegaan: ik heb 18 jaar voor de Randstad Holding in de uitzend- en
detacheringsbranche gewerkt in diverse landelijke functies. Sinds 2018 werk ik samen met René in ons eigen bedrijf: BOL Taxaties & Aankoopadvies
en wij richten ons met name op het taxeren van woningen.
Sinds september 2016 ben ik lid van de Oudercommissie. Graag wil ik een helpende hand bieden aan de organisatie waar onze zoon zo fijn wordt
opgevangen.

Mijn naam is Joyce Heines (1985) en ben ‘geboren en getogen’ in Baarlo. Ik woon samen met Jeroen, onze zoon Luka (2016) en hond Bliss. Luka zit
sinds april 2016 bij Hoera waar hij het erg naar zijn zin heeft.
Na mijn opleiding HBO-Rechten ben ik in 2008 aan de slag gegaan als juridisch medewerkster bij één van de grootste gerechtsdeurwaarderskantoren
van Nederland. Vanaf april 2019 werk ik op de afdeling Algemene Juridische Zaken bij de gemeente Bergen (L).
Sinds september 2016 ben ik lid van de Oudercommissie Hoera Baarlo. Ik hoop binnen deze commissie met mijn kennis en expertise een steentje bij
te kunnen dragen.

Mijn naam is Inge Keuren-Jacobs (1982). Ik ben getrouwd met Sjoerd Keuren en mama van Suze (2013) en Gijs (2016). Suze heeft altijd 2 dagen
gebruik gemaakt van de dagopvang bij Hoera en gaat vanaf haar start op school naar de BSO. Ook Gijs gaat twee dagen per week naar de
dagopvang.
Ik werk op basisschool de Startbaan in Velden. Daar ben ik twee dagen per week deelteamleider van de groepen 6,7 en 8. Dit is een combinatie
functie van intern begeleider en lid van het management team. Daarnaast geef ik nog 1 dag per week zelf les aan een groep.
Mijn hobby's zijn: zingen, sporten en gezellige dingen doen met mijn gezin, familie en vrienden.
Toen Suze in de babygroep zat ben ik lid geworden van de oudercommissie van Hoera. Natuurlijk was ik hier al snel in geïnteresseerd vanwege mijn werk achtergrond. Ik
hoop zo een steentje bij te kunnen dragen en mee te denken binnen de organisatie van Hoera.

Ik ben Nicole van Gerven (1987). Ik woon samen met Ruud. We hebben twee zonen: Rens (2016) en Jort (2018). Rens en Jort gaan elke maandag
naar Hoera. Ze hebben het beide naar hun zin bij Hoera.
Ik werk als parttime- leerkracht in het basisonderwijs binnen stichting Kerobei. Ik sta sinds een paar jaar voor een groep 1-2 op basisschool Mikado.
Hier heb ik het erg naar mijn zin. Een dag in het onderwijs is nooit hetzelfde. Elke dag is weer anders. Ik vind het mooi dat ik deel uitmaak van de
basis die bij kinderen gelegd wordt.
Ik ben sinds januari 2018 aangesloten bij de oudercommissie omdat ik het interessant vind om mee te denken over zaken binnen Hoera. Gezien
mijn werk, vind ik het interessant om nu als ouder zijnde alles te bekijken. Ik wil meedenken en mijn stem als ouder laten horen.

Mijn naam is Anita van Cauwenberghe-Wismans. Ik ben 33 jaar en woon samen met mijn man Flip, dochter Indy (bijna 6) en dochter Loys (3)
in Baarlo. Ik ben werkzaam als leerkracht in het basisonderwijs. Onze dochters bezoeken al vanaf jongs af aan Hoera in Baarlo en zijn dan ook
al via de diverse groepen doorgestroomd naar hun huidige groep: voor Indy is dit de BSO en Loys gaat naar peutergroep de Ballonnen.
Sinds het najaar van 2019 ben ik lid geworden van de oudercommissie van Hoera Baarlo. Ik vind het een uitdaging om de belangen van de
kinderen en de ouders zo goed mogelijk te behartigen en ons, ouders, hierin te vertegenwoordigen. Ook vind ik de adviserende rol ten
aanzien van kwaliteit erg belangrijk, aangezien onze jongste dochter kampt met diverse voedingsintoleranties.

