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HET BESTUUR STELT ZICH VOOR
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Oudervereniging van 12 oktober 2015 is het volgende
bestuur gekozen:

Mijn naam is Lucas van de Winckel (voorzitter). Ik ben getrouwd met Jeannette en ik werk bij
Rijkswaterstaat. Jeannette en ik hebben drie kinderen (van 7, respectievelijk 5 en 3 jaar oud). De
oudste, Sofia, zit in groep 4 van de maartensschool. Omdat de school een belangrijk onderdeel van
de vorming van mijn dochter is, wil ik me graag inzetten voor de school en wil ik betrokken zijn bij het
reilen en zeilen van de school. Om die reden heb ik zitting genomen in het bestuur van de
Oudervereniging.

Mijn naam is Irene Samwel (secretaris), samen met Robert zijn wij de trotse ouders van Livia van 7jr
(groep 3/4) en Maarten van 5jr (groep 3). Ik vind het nuttig en leuk om meer betrokken te zijn bij de
school van onze kinderen en om een bijdrage te leveren aan de leuke activiteiten die de OV
organiseert. In het dagelijks leven werk ik als accountmanager grootzakelijk bij Rabobank Regio Den
Haag.

Ik ben Angelique Heemskerk-Vis (penningmeester) en getrouwd met Marco Vis. Ik heb twee zoons,
Dinand, die zit in groep 7 en Bjorn, die zit in groep 5.
Ik vind het belangrijk en fijn om betrokken te kunnen zijn bij de school van mijn kinderen en via de OV
kan ik hier dan mijn steentje aan bij dragen.
In het dagelijks leven ben ik HR Specialist bij KONE BV (voormalig Starlift :) ).
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Mijn naam is Alice Zanders, getrouwd met Patrick en moeder van drie jongens: Thijs (middelbare
school), Luuk (groep 7) en Joep (groep 4). Ik vind het belangrijk om betrokken te zijn bij de school van
de kinderen en doe dit door middel van mijn actieve bijdrage aan de OV. Ik ben binnen de OV onder
andere verantwoordelijk voor de organisatie van de cultuuractiviteiten waar museumbezoeken en
bijvoorbeeld ook meester Kees onder vallen. In mijn dagelijkse leven ben ik werkzaam bij Microsoft en
verantwoordelijk voor de relatie met een aantal grote klanten.

Arjo Bunnik
Ik ben getrouwd met Ingrid Tan en de vader van Kim (groep 5) en Koen (groep 3) Ik vind het leuk om
te helpen met evenementen en een praktische en altijd enthousiaste bijdrage te leveren. Zodoende
ook besloten om actief te worden binnen de OV zodat ik ook meer bij de school van de kinderen
betrokken ben. In het dagelijks leven ben ik een commercieel duizenpoot en verzorg ik als ZZP’er veel
communicatie-, management- en verkoop-trainingen.

Ik ben Richard Lodder, 39 jaar, getrouwd met Lydia en vader van Dewi (groep 7/8) en Dennis (groep
5/6). In het dagelijks leven werk ik als salesmanager bij een orthopedisch bedrijf Biomet, die
kunstgewrichten (o.a. Heupprothesen en knieprothesen) produceert en verkoopt aan het ziekenhuis.
Als lid van de OV wil ik graag meer betrokken zijn bij de ontwikkelingen en activiteiten op school. De
leerlingen moeten met veel plezier naar school gaan en met fijne herinneringen later hieraan terug
kunnen denken. Ik hoop hier mijn steentje aan bij te dragen.
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Arthur Franken
Ik ben de vader van Felicia, Olivier en Josephine Franken en echtgenoot van Renske. Wij wonen
sinds 2005 in Voorburg en onze oudste Felicia gaat sinds 2012 naar de Sint Maartensschool, gevolgd
door Olivier (2014) en binnenkort Josephine (2017). Ik heb (bio)farmacie gestudeerd aan de
Universiteit van Leiden waar ik Renske heb leren kennen. Ik werk sinds 2001 bij Gilde, een
investeringsmaatschappij waar ik investeer in Europese en Amerikaanse bedrijven die innoveren in de
gezondheidszorg. Ik vind het leuk om lid te zijn van de OV om samen met een leuke, gemotiveerde
groep ouders mij in te zetten voor diverse activiteiten in en rond de school.

Mijn naam is Liselot Dalenoord, ik ben getrouwd met Duco en moeder van Philine (4 jr.) (groep 1/2
(olifanten) en Friso (2,5 jr.) (Peuterspeelzaal). Ik vind het leuk en belangrijk om op een actieve manier
betrokken te zijn bij de school waar onze kinderen met veel plezier naar toe gaan. Middels het
lidmaatschap van de OV hoop ik hieraan mijn steentje bij te kunnen dragen. In mijn dagelijks leven
werk ik als Ontwikkelingsmanager bij Greystar.

Mijn naam is Ilse Rolf, getrouwd met Jurjen en moeder van Evie (groep 7/8), Maas (groep 5/6) en
Meike (groep 3/4). In mijn dagelijks leven werk ik bij NN Investment Partners en houd ik me voor een
groot gedeelte van mijn tijd bezig met pensioenregelingen voor werkgevers. Ik vind het belangrijk
betrokken te zijn bij school en gun alle kinderen goed onderwijs en een plezierige schooltijd. Via deze
weg hoop ik hier een steentje aan bij te dragen.
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Mijn naam is Maartje Hutter. Ik ben getrouwd met Remco en moeder van Mette (groep 3) en Pepijn,
die in december bij juf Jolanda in de olifantengroep zal beginnen. Ik vind het leuk om betrokken te zijn
bij school en de schooltijd van mijn kinderen en heb dan ook veel zin om als lid van de ov aan de slag
te gaan. Ik zal mij onder meer bezig gaan houden met het kunst- en cultuurprogramma en de
kerstviering. In het dagelijks leven werk ik als advocaat familierecht bij Holstege Advocaten en
Mediation in Den Haag.

