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Florien Moens (voorzitter)

In het schooljaar 2020/2021 ben ik als ouder opnieuw toegetreden tot
de MR. De belangrijkste reden voor mij om weer actief te willen zijn in
de MR, is een stukje betrokkenheid bij de ontwikkelingen binnen onze
school. Inmiddels zitten 2 van onze kinderen op De Lispeltuut. Ruub in
groep 6 en Nerea in groep 3 (en de kleine Bor mag bijna gaan beginnen
op de peuterspeelzaal)  Het is zinvol en leuk om als ouder te mogen
meedenken over zaken aangaande het schoolbeleid, de -organisatie en
het onderwijs. Toekomstgericht.

Arjen Pattenier

Namens de ouders ben ik toegetreden in de MR. Korte
introductie van mijn kant; Ik woon in Oostkapelle samen met
mijn vrouw Merel en onze drie jongens Stijn, Koen en Guus.
Stijn zit in groep 3, Koen in de kleuterklas en Guus komt als
het goed is over 2 jaar ook op de Lispeltuut. Ik hoop dat ik
mijn steentje kan bijdragen de komende tijd waar nodig,
naast mijn baan in de haven.

Karen Starrenburg

Het schooljaar 2021-2022 ben ik fulltime bij de kleuters op de Lispeltuut
komen werken. Hiervoor werkte ik 25 jaar op de Lichtboei in
Westkapelle. Eerst ook fulltime bij de kleuters, daarna parttime aan
hogere groepen en later weer met veel plezier bij de kleuters.
Tussendoor heb ik in het schooljaar 2002/2003 een jaar in Bolivia
(Sucre) gewoond om daar les te geven aan 6 Nederlands kinderen van
verschillende leeftijden. Graag wilde ik weer fulltime werken omdat mijn
dochters Indi en Nima al 18 en 15 jaar oud zijn. We wonen met zijn
drietjes in Middelburg en mijn meiden zijn al erg zelfstandig. 
Namens het personeel zit ik, juf Karen, in de MR van De Lispeltuut. Ik
hoop met mijn ervaring en inzet deze taak zo goed mogelijk te
vervullen.

Mirjam van Housselt (secretaris) 

Namens het personeel zit ik, juf Mirjam, in de MR. Ik heb al een
heleboel taken op school vervuld, maar ik nog niet eerder in de MR
gezeten, dus dit is voor mij een nieuwe ervaring. Voor diegene die mij
niet kennen, zal ik mij even voorstellen. Ruim 13 jaar geleden ben ik in
Oostkapelle op de Knotwilg terecht gekomen. Ik heb het hele
fusietraject tussen De Knotwilg en De Regenboog meegemaakt. Ik
ben drie dagen in de week werkzaam op school en ik doe dan
verschillende dingen. Ik geef les aan groep 7/8, groep 5/6 en ik geef
gym aan verschillende groepen. Ik woon in Middelburg met mijn man
en mijn zoontje Sep. Hij zit in de kleutergroep, dus hij gaat ook naar
school. Ik ben nu dus niet alleen leerkracht, maar zelf ook ‘ouder’ op
een basisschool.
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