
Ouderraad (OR)
Zoals de naam het al aangeeft, bestaat deze raad uit een
aantal enthousiaste en betrokken ouders van onze school.
Hieronder stellen z� zich aan u voor.

Ik ben Sharon Marinissen-Ellen en ben 34 jaar. Ik heb 2 jongens, Owen (groep 7)
en Kevin (groep 4). Sinds 2019 zit ik in de ouderraad en vorig jaar heb ik het
voorzitterschap overgenomen. Ik heb weer heel veel zin om te helpen b� alle
activiteiten die dit jaar weer kunnen plaats vinden op onze school.

Ik ben Esther Rottier, 39 jaar. Ik heb 2 dochters, Loïs (groep 4) en Julia (groep 8).
Sinds vorig jaar heb ik het stokje van Ursula overgenomen en neem ik het
penningmeesterschap van de ouderraad voor m�n rekening.

M�n naam is Loes, ik ben de moeder van Jesper uit groep 3B. 
Dit wordt m�n eerste jaar b� de OR, ik verheug me er enorm op om
mee te mogen helpen de vieringen & activiteiten voor de kinderen tot
een succes te maken!

Ik ben Kim D�ke en zit vanaf 2018 in de OR. Ik heb een dochter in groep 6.
Ik vind het leuk om mee te helpen met de activiteiten die w� als OR
organiseren en de kinderen te zien genieten. Hopel�k kunnen we dit jaar
weer veel leuke dingen doen!! 

Ik ben Manon Kiemene�. Moeder van T�n en Ise. T�n heeft na de zomervakantie de
overstap gemaakt naar het voortgezet onderw�s en Ise zit in groep 5A. Ik vind het
erg leuk om mee te denken en te helpen b� de activiteiten waar de ouderraad b�
betrokken is. Om op deze manier betrokken te z�n op school en al die vrol�ke
gezichtjes van de kinderen te zien t�dens alle activiteiten is voor m� erg waardevol.

Ik ben Marlies, de moeder van Menno uit 6A. 
Ik zit nu 16 jaar met plezier b� de Ouderraad.



Ik ben Stephanie van Caspel (37jaar) moeder van Ilvy (7b) Ramon (6b) en
Jolin (4b). Ik zit nu 3 jaar b� deze leuke groep OR-leden en heb weer heel
veel zin om dit schooljaar weer veel leuke activiteiten te organiseren!

Hoi, ik ben Angela van W�ngaarden. Ik ben de moeder van Nikki en Tessa. Nikki
zit sinds dit schooljaar niet meer op het Kompas en Tessa zit nu in groep 7.
Ondertussen zit ik alweer 5 jaar in de ouderraad. Met deze leuke club mensen
hebben we al veel leuke activiteiten georganiseerd. Ook dit jaar gaan we er weer
iets moois van maken.

M�n naam is Joani Afkir, moeder van Reyhan (7A) en Jinan (3A). Dit is m�n eerste
jaar als lid van de ouderraad. Een school met een enthousiaste OR, zorgt denk ik
voor een leuke t�d voor de kinderen. Ik k�k er naar uit om deel uit te maken van
deze OR. Heb je vragen of goede ideeën, spreek me gerust aan.

Ik ben Linda Schipper: 38 jaar, trotse moeder van Luuk (7A) en Max (5B),
psycholoog en tweedejaars OR-lid. Dat laatste omdat ik graag betrokken ben
b� de school en geniet van contact met de kinderen en andere ouders!

M�n naam is Amantis van de Wal, ik heb een dochtertje genaamd Fé in groep 4.
Ik zit inmiddels 3 jaar in de Ouderraad en doe dit met veel plezier!

Hoi, ik ben Marinka en heb nog 2 kinderen op het kompas zitten. Ik draai al
wat jaren mee op het kompas en zit ook al meer dan 5 jaar in de ouderraad.
Naast de ouderraad, help ik ook t�dens de overbl�f.

Ik ben Lucinda, moeder van Damian en Liam. Ik zit al een aantal jaren
met veel plezier in de OR.

Hoi allemaal, ik ben Linda Sturm, getrouwd met Ronald en moeder van Vajèn
(groep 5A). Dit is m�n 2e jaar in de OR en ook dit jaar veel zin in alle
activiteiten die komen gaan.... 


