Hallo!
Ik ben Yasemin Nalbant, moeder van Tuana en Dogukan. Tuana zit in groep 6 en Dogukan is oud
leerling van ‘ t Zigt. Ik ben sinds 2015 OR lid en sinds een half jaar voorzitter van de OR. Ik werk 3
dagen bij de Sociale Verzekeringsbank in Groningen. Daarnaast organiseer ik ééns per maand een
thema avond in een restaurant en werk ik daar zo nodig als gastvrouw en in de bediening.
Ik vind het als ouder belangrijk om betrokken te zijn bij de school van mijn dochter. Ik vind het erg
leuk om mee te denken en te werken aan de activiteiten die georganiseerd worden. Elke keer lukt het
weer om met een voldaan gevoel naar het afgelopen schooljaar terug te blikken. Ook dit jaar hoop ik
dat we met z’n allen een fijn en gezellig schooljaar voor de kinderen neerzetten.

Ik ben Wim Harkema 43 jaar,
Vader van Stijn ( groep 7 ) en van Roan ( vanaf mei groep 1 ).
Ik ben penningmeester van de OR.
Verder zijn mijn hobby 's voetbal en natuurlijk mijn kinderen.

Hallo,
Mijn naam is Renate van der Laan.
Ik ben moeder van Juliette , al op het middelbaar onderwijs, en Sophie en Tessa. Sophie en Tessa
zitten in groep 6
Doordeweeks werk ik 3 dagen als verpleegkundige op de kinderpolikliniek in het UMCG.
Sinds 4 jaar maak ik deel uit van de Ouderraad en sinds vorig jaar als secretaris .Ik zit in de OR omdat
ik graag betrokken ben bij de school waar mijn kinderen op zitten.
Ook vind ik het erg leuk deel te nemen aan de verschillende activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst, etc.
Ik hoop er, ook het komende jaar, weer een onvergetelijke tijd van de maken voor alle kinderen op ’t
Zigt.
Groetjes
Renate

Ik zal me even voorstellen!
Ik ben Ellen Tromp en ik ben 47 jaar. Ik woon samen met Henry en we hebben 2 zoons: Kevin van 12
jaar, hij zit inmiddels op het voortgezet onderwijs en Wesley van 10 jaar in groep 7 van onze school.
Ik vind het erg leuk om betrokken te zijn bij school en ben dan ook overblijfmoeder en ik zit in het
luizencontroleteam. Daarnaast werk ik bij het dierenasiel en doe ik de administratie van een
webwinkel.
Sinds 2012 zit ik met veel plezier in de ouderraad, met z’n allen hebben we een leuke groep en
proberen we elke keer weer leuke activiteiten te bedenken voor de kinderen!

Hoi! Ik ben Linda Durville, 28 jaar, getrouwd met Kevin Durville en samen met onze 3 kinderen
wonen wij op Hooiven. Ik ben oud leerling van obs ’t Zigt, en nu zitten 2 van onze kinderen hier op
school. Dylana in groep 3, en mijn bonuszoon Keano in groep 7. En dan is er nog onze baby Lennon
van 3 maand. Ik werk parttime in de thuiszorg, en parttime als kleding verkoopster bij Bertus mode in
Delfzijl. Sinds 2 jaar ben ik OR lid. Waarom..? Naast het feit dat ik ouderbetrokkenheid heel belangrijk
vind, vind ik het erg leuk om actief en creatief op school bezig te zijn. Zowel met de kinderen, als met
het voorbereiden en uitvoeren van activiteiten. Mijn kinderen brengen hier zoveel tijd door, en ik
vind dit een mooie én effectieve manier om bij te dragen aan een leuke schooltijd. Samen maken we
er weer een mooi schooljaar van!

Hallo allemaal,
Mijn naam is Dennis van der Sluis en ben 38 jaar. Ik ben de vader van Bente (7 jaar) en Stijn (5 jaar).
Bente zit in groep 4 en Stijn in groep 2.
Naast vader ben ik ook supermarktmanager van de Jumbo supermarkt in de Euroborg in Groningen.
Hier werk ik al bijna 5 jaar met veel plezier. Daarnaast voetbal ik nog bij NEC in Delfzijl, waar ik ook
jeugdleider ben van Bente haar voetbalteam, en zit ik regelmatig op de racefiets in mijn vrije tijd.
Ik heb me aangemeld als lid van de OR omdat ik graag betrokken ben bij de school waar mijn beide
kinderen ook veel tijd doorbrengen. Als ik een steentje kan bijdragen aan de activiteiten op en
rondom school doe ik dat graag. We gaan er een mooie tijd van maken voor alle kinderen!

Mijn Naam is Jeanet Walvius en ik ben de moeder van Shannon en Jennifer Walvius. Ze zitten nu in
groep 1&2. Ik ben sinds november 2017 in de Or gekomen. Ik vind het leuk om een beetje betrokken
te zijn bij jullie school en mee te denken en leuke activiteiten te organiseren. Ik heb zelf in mijn jeugd
een hele leuke en gezellige basisschooltijd gehad en wens de kinderen van t'zight hetzelfde en dat je
later ook kan terug kijken op een leuke tijd. Ik zal mijn best doen leuke activiteiten te organiseren.

Richard Swart, 47 jaar en getrouwd met Janita.
Wij hebben 2 kinderen: Inez die nu havo/vwo doet en Gijs in groep 7.
Sinds 2012 ouderraad lid waarvan ook 2 jaar als voorzitter.
Ik heb ook aangegeven dat dit mijn laatste schooljaar is als ouderraad lid.
Naast mijn werk als procesoperator in de 5-ploegendienst doe ik nog aan sloeproeien en wandelen.
Bij de Sloeproeivereniging Delfzijl heb ik 12 jaar in het bestuur gezeten als secretaris.

Mijn naam is Marianne Schipper. Ik ben moeder van Bram (6 jaar) uit groep 3 en Isa (4 jaar)
uit groep 1. Ik werk alweer 12 jaar met veel plezier in het onderwijs. De afgelopen 8 jaar ben
ik werkzaam op basisschool De Huifkar in Ten Boer. Daar heb ik de afgelopen jaren groep 6
gehad. Dit schooljaar ben ik leerkracht van groep 5/6.
Omdat ik het erg fijn vind om betrokken te zijn bij de school van mijn eigen kinderen en
omdat ik veel plezier beleef aan het organiseren van verschillende activiteiten, ben ik lid
geworden van de OR. Dit is voor mij nu het derde jaar in de OR van ’t Zigt. We hebben een
leuke, gezellige en fanatieke groep ouders en we hopen ook dit jaar weer leuke dingen te
kunnen organiseren.

Hallo allemaal,
Mijn naam is Mirella Branbergen. Ik ben de moeder van Twan uit groep 5 en van Yara uit groep 3.
Ik ben werkzaam in de kinderopvang bij Tante Toos in Delfzijl. In mijn werk als pedagogisch
medewerker komt mijn passie voor kinderen goed tot zijn recht. Van het dagelijks werken met
kinderen krijg ik veel energie. Het is prachtig om te zien hoe kinderen zich ontwikkelen in korte tijd
en ik ben dan ook erg blij dat ik daar een rol in mag spelen.
Mijn eigen kinderen van 8 en 6 gaan met veel plezier naar ‘t Zigt. Er worden leuke activiteiten
georganiseerd voor de kinderen en daar zou ik graag een rol in willen spelen. Om deze reden heb ik
mij aangemeld voor de OR. Ik denk dat ik door mijn ervaring met kinderen een toegevoegde waarde
ben voor de OR en daarnaast is het een leuke manier om meer betrokken te zijn bij de school van
mijn kinderen.
Ik heb er zin in!!
Groetjes, Mirella

