
Beste Ouders en verzorgers, 
 

Wij zijn voor sommige locaties nog op zoek naar ouders voor onze Bso KlupUP. 
Wat doe je als ouder van de oudercommissie? 

De oudercommissie vergadert drie á vier keer per jaar, zij vertegenwoordigen de ouders en adviseren de 
directie wat betreft BSO KlupUp. 
Hieronder stellen de ouders zich graag aan jullie voor: 

 
De ouders van KlupUp in de Clara 
 

 
Hoi hoi, ik ben Angela en moeder van Twan, 

Luuk (BSO Clara) en Estelle (Zingende 
Tulpjes). Samen met Teun en Flekju (onze 
poes) wonen we nu bijna 8 jaar in Herveld. Op 

de achtergrond niet onze woning, maar wel 
een plek waar we graag komen ;)  

   
   
 
 
 
 

 

 

 

Mijn naam is Jaqueline van Oostrum en ik ben moeder van 
Sanne en Ilse. Sanne en Ilse gaan met veel plezier naar 
Klupup In de Clara en ik ben dan ook OC lid van Klupup in de 
Clara. 
 
 

 

 

 

 

 

De ouders van KlupUp in de Lammerts 
 

Ik ben Anneloes Bakker, moeder van Jesse van 13 jaar, Lieke van 
11 jaar en Tijn van 9 jaar. 
Tijn zit bij Klup up ‘Lammerts’, waar hij met veel plezier naartoe 
gaat. Er zijn daar veel speelmogelijkheden en mijn zoon vindt 
het gezellig om daar met zijn neven en nichtjes te spelen, die hij 
daar weleens tegen komt. In de oudercommissie is het leuk om 
te brainstormen, welke activiteiten er georganiseerd kunnen 
gaan worden. Ook hoor je alle nieuwtjes. We zoeken nog een 
ouder die vanuit klup up ‘lammerts’ het ook bij de 
oudercommissie wil komen, dus geef je op!  
 



Wilma van Doorn, moeder van Cas, 4 jaar zit bij KlupUp in de Lammerts en Loek, die nog op de dagopvang zit heeft 

zich sinds vorige week opgegeven voor KlupUp in de Lammerts, daar zijn wij heel blij mee. 

 

 

De ouders van KlupUp in de Okkernoot 

 

 

Hallo allemaal, 

Mijn naam is Ingrid Versteegen, kom oorspronkelijk uit Driel, woon in Andelst 

en ben nu ruim 16 jaar samen met mijn man Dennis. In 2013 zijn wij trotse 

ouders van de tweeling Luuk en Jens geworden. Zij gaan nu naar de 

Willibrordusschool in Herveld en gaan zo’n 2x per week naar de Klupup. 

Voorheen was dit locatie “de Buurpoes”op de St Walburg, maar sinds dit 

schooljaar is deze BSO samengevoegd met de KlupUp in de Okkernoot. Sinds 

een aantal jaar ben ik lid van de oudercommissie KlupUp, dus wil je wat kwijt 

m.b.t. de KlupUp, spreek me gerust aan      . 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dag allemaal,  
   
Ik ben Patricia Krechting, getrouwd met Marco en moeder van 3 
kinderen. Mats zit op het HPC, Julia op de Pabo en Lieve zit in groep 4 
op de Okkernoot. Lieve bezoekt iedere dinsdag en donderdag de BSO 
bij de Okkernoot. Ik zit daarom ook namens BSO Klup Up de 
Okkernoot in de OC. Heb je vragen spreek me gerust aan!  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mijn naam is Sonja Bos en ik woon sinds 2007 samen met Jorinus in de Overbetuwe. 
Onze dochters, Phéline (7) en Philou (5) en gaan allebei naar de St. 
Willibrordusschool in Herveld. 



Na de dagopvang op de Woezelgroep bij Ukkiepuk, zitten ze nu bij de KlupUp in 
de Okkernoot, dit bevalt ons allen goed. Wij houden onder anderen veel van 
dieren, vandaar dat wij thuis ook veel dieren hebben zoals geiten, kippen, 
konijnen en een pony en kat. Verder houd ik van sportief bezig zijn zoals fietsen 
en skaten, ook houd ik van lekker eten en kan ervan genieten om met het hele 
gezin uit eten te gaan. Verder werk ik in Nijmegen bij een ontwikkelaar en 
producent van medische testen waar ik verantwoordelijk ben voor het verbeteren 
van processen. Mocht je zelf input, ideeën of vragen hebben ten aanzien van de 
BSO, dan kun je me daar altijd voor aanschieten. 
 

 
 
 
De ouder(s) van KlupUp in de van Lingen 

 
 

 
Ik ben Manon Vleugel, moeder van Vera (9), 
Guus (8), Nienke (4) en Bregje (10mnd). Ze 
gaan al jaren met veel plezier naar de 
KlupUp en de Ukkiepuk. Ik ben het 
aanspreekpunt van de KlupUp in de Van 
Lingen, dus schiet me vooral even aan bij 
vragen, opmerkingen of andere zaken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voor deze locatie zoeken we nog een ouder die Manon wil helpen KlupUp in de van Lingen te vertegenwoordigen. 
Wie meldt zich aan? 
 
Dit mag naar info@kinderopvangukkiepuk.nl of naar oudercommissie@kinderopvangukkiepuk.nl 


