
Oudercommissie IJgenweis 
Petra Riethoff – Bos (Voorzitter) 

Mijn naam is Petra Riethoff - Bos en ik ben getrouwd met Johan. Ik 
werk in Leidschendam in het ziekenhuis op de afdeling Radiotherapie 
en ons zoontje Mart (2 jaar) gaat elke donderdag naar IJgenweis. 
Sinds begin 2016 ben ik lid geworden van de oudercommissie en ik 
hoop dat ik samen met de andere leden een positieve bijdrage kan 
leveren aan het kinderdagverblijf.  

Nadja Quichou (Penningmeester) 

Mijn naam is Nadja Quichou, getrouwd met Mathijs en moeder van Joëlle (1 
jaar). Sinds begin 2015 gaat Joëlle op maandag en woensdag naar de 
boefjes. Naast mama zijn, werk ik 4 dagen per week bij de Rabobank. Ik 
ben lid geworden van de oudercommissie, omdat ik het fijn vind om meer 
betrokken te zijn bij de kwaliteit van de kinderopvang en samen met de 
andere leden ervoor te zorgen dat de belangen van de ouders worden 
behartigd. 

Gertrude Poot (Secretaris) 

Ik ben Gertrude Poot. Ik ben getrouwd met Remco en moeder van Sarah 
(3 jaar) en Julia (1 jaar). Sinds 2014 maak ik gebruik van de kinderopvang 
bij IJgenweis. Elke donderdag spelen de meiden bij de Binkies. Als 
verpleegkundige ben ik werkzaam binnen het ziekenhuis en de 
huisartsenpraktijk. Sinds 2016 ben ik betrokken bij de oudercommissie, 
waarbij ik graag meedenk over de zorg en ontwikkelingen binnen het 
kinderdagverblijf. 

Denise van Veen 

Mijn naam is  Denise  van Veen, moeder van een vrolijke peuter 
Boaz. Hij gaat elke dinsdag naar de Ukkies. Ik werk 3 dagen op een 
kinderdagverblijf in Boskoop, en vind het daarom extra leuk om in 
de oudercommissie te zitten en zo mee te denken over allerlei 
onderwerpen.  

Annelies Hilgers 

Ik ben Annelies Hilgers, getrouwd met Johan. Wij hebben twee kinderen: 
Brent (2 jaar) en Nora (1/2 jaar). Ik werk 3,5 dag bij Houthandel Houtex, 
hier in Waddinxveen. Daarom spelen de kids op woensdag en vrijdag bij 
de Guppies. Als nieuw lid hoop ik wat meer inzicht te krijgen in het 
reilen en zeilen van IJgenweis en wil graag meewerken aan een 
kwalitatief goede plek voor onze kinderen.

                                 


