
De nieuwe oudervereniging (2022 – 2023)  

Nu onze basisschool De Fonkeling een zelfstandige school is geworden, heeft ook de oudervereniging een 

nieuwe start gemaakt. Voor dit eerste schooljaar hebben we één oudgediende en twee nieuwe leden. Graag 

stellen we ons aan jullie voor. 

Hey, Annemarie Mackaay hier, trotse moeder van Leon Meulens, die in 2021 op de De 

Fonkling (toen nog Twaalfruiter, locatie Boomgaarden), is begonnen. Zelf opgegroeid in 

Utrecht en in 2012 in Vleuterweide komen wonen. Prive ga ik graag op reis, heel divers van 

stedentrip tot brocante markt. Ik maak graag foto’s en ben enthousiast Formule 1 fan.  

Ik heb gereageerd op de oproep voor nieuwe bestuursleden voor de oudervereniging omdat 

mijn zakelijke ervaring hier goed bij aan lijkt te sluiten. Ik ben bestuurslid geweest van een 

personeelsvereniging en heb zakelijk menig evenement mogen organiseren. Heel benieuwd 

hoe dat in het onderwijswereldje verloopt. Extra handjes zijn welkom, dus mocht het je 

leuk, gezellig, nuttig of alle drie lijken. Laat wat van je horen. Hopelijk tot ziens op school. 

 

Hallo! Mijn naam is Peter Emmerich, ik ben 39 jaar en kom oorspronkelijk uit 

Rotterdam. Ik woon inmiddels 8 jaar in Vleuterweide samen met Debbie en 

inmiddels 2 dochters, Sophie van 6 en Esmee van 4,5. Ik werk als ICT-consultant 

in de zorg en drum in mijn vrije tijd bij een koor in Rotterdam. Aangezien onze 

dochters allebei in de lagere klassen zitten op school zullen wij nog geruime tijd 

verbonden zijn aan deze school. Toen ik de oproep zag voor leden voor de nieuw 

te starten OV vond ik dit dan ook een mooi moment om in te stappen. Het lijkt 

mij leuk om net een stap dichter bij de school te staan en om bij te dragen aan en 

ondersteuning te bieden bij leuke evenementen gedurende het jaar. Hopelijk 

zullen nog meer enthousiaste ouders zich melden om onze OV de nodige extra 

inhoud te geven voor een goede start van dit spannende nieuwe schooljaar! 

 

Hoi, Tanja hier. Ik behoor inmiddels tot het meubilair van de oudervereniging. 

Ik doe de financiën. Inderdaad, ik vraag steeds om die ouderbijdrage (niet te 

verwarren met de 65 euro bijdrage voor de tussenschoolse opvang). Mijn 

jongste dochter zit in groep 7, de oudste is net van school af en gestart op de 

middelbare school. Ik ga me vooral richten op de overdracht van de OV taken 

naar de nieuwe leden. Ik ben dan ook heel blij dat Peter en Annemarie zijn 

aangehaakt. En ik hoop dat er nog wat meer leden gaan komen die enthousiast 

worden. 

In het dagelijks leven werk ik als interim manager en begeleid ik grote – IT gerelateerde- verandertrajecten. Ik 

sport graag: tennissen, paardrijden, crossfitten. Met boeken lezen en reizen vul ik graag mijn vrije tijd. Ik zie 

jullie vast snel bij één van de activiteiten op het schoolplein. Tot dan!  


