
  

 
 

 

De Oudercommissie van 

KDV De Hummeltjeshoeve Ameide, PO Ot & Sien Ameide & PO Pinkeltje 

Nieuwland 

Voor vragen, ideeën, tips, etc. Spreek ons aan of mail ons op 
oczederik@dehummeltjeshoeve.nl 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Jeannette Prins – Secretaris – KDV Hummeltjeshoeve Ameide 

Ik ben Jeannette Prins, getrouwd met Esdert Prins, samen hebben wij 2 

dochters, Yanneke (2013) & Annique (2015).  Beide dochters gingen/gaan 

met veel plezier naar de Hummeltjeshoeve en daarom zet ik mij graag in voor 

de oudercommissie. Ook vind ik het erg leuk om de andere ouders te leren 

kennen en gezellige dingen te organiseren. 

In het dagelijks leven ben ik Director of Sales & Events  voor het Sheraton 

Hotel op Schiphol.  

 

Christina Hijkoop-Oskam - Lid – PO Pinkeltje Nieuwland 

 Mijn naam is Christina Hijkoop-Oskam, woonachtig in Meerkerk en 
getrouwd met Arnold. Samen zijn wij de trotse ouders van Dries (2014) en 
Riks (2018). Dries bezoekt al enige tijd met veel plezier de peuteropvang 
Pinkeltje in Nieuwland. Via deze weg ben ik nu betrokken geraakt bij de 
oudercommissie. In het dagelijks leven werk ik als psycholoog en manager 
in de geestelijke gezondheidszorg. 
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Michelle Kraamwinkel - Lid – KDV Hummeltjeshoeve Ameide 

 

Mijn naam is Michelle Kraamwinkel en woon sinds 2013 in Ameide.  Ik 

heb twee kinderen Fenna (2014) en Tobian (2016) samen met Robbin 

Tamming. Ik werk als consultant DBC/zorgadministratie bij Quoratio.  

Vanaf het begin vind ik De Hummeltjeshoeve een gezellige opvang 

met leuke activiteiten. Ik vind het leuk om een bijdrage te leveren om 

voor iedereen het een fijne  opvang te maken met leuke, leerzame 

activiteiten. 

 

Marlies de Groot - Lid – PO Ot & Sien Ameide 

Ik ben Marlies de Groot, 37 jaar oud, getrouwd met Andre de Groot.  
Wij wonen alweer vijf jaar in Tienhoven daarvoor zes jaar in Ameide.  
Wij zijn de trotse ouders van vijf kinderen; Lisa (2008), Roy (2009), Esmee 
(2012), Fenne (2014), Karlijn (2016).  
Ik heb bij de Reclassering in Rotterdam gewerkt, maar na de geboorte van 
onze zoon ben ik gestopt met werken. Onze kinderen gaan met veel plezier 
naar de peuteropvang toe. De drie oudste kinderen zitten inmiddels op de 
basisschool. Ik ben graag betrokken bij de opvang van mijn kinderen en via de 
Oudercommissie blijf ik op de hoogte van alle ontwikkelingen en kan deze 
dan ook overdragen op andere ouders. 
 

 

Annet Wildschut – lid – PO Ot & Sien Ameide 

Mijn naam is Annet Wilschut. Ik ben getrouwd met Maarten. Wij 

wonen in Ameide.  

Samen hebben wij 2 dochters, Lente (4) en Merel (2). Ik werk als 

Wijkverpleegkundige in Houten. 

Vanuit de peuterspeelzaal ben ik de O.C ingestapt. Ik vind het leuk om 

hier wat meer betrokken in te zijn en ik hoop een goede bijdrage te 

kunnen leveren. 


