
De oudercommissie van BSO Vrij Spel 
 

 

Ik ben Wichert Stoffer, een geboren en getogen Elspeter. Sinds het voorjaar van 2016 

gaan onze twee zoons, Jona en Manuel, regelmatig naar BSO Vrij Spel. Ze hebben er 

veel plezier en voor ons als ouders werkt het perfect. Een groot deel van de week ben 

ik werkzaam als freelance controller en in mijn vrije tijd ben ik graag buiten in onze tuin 

of in de natuur, dat laatste meestal hardlopend of op de fiets. Als lid van de 

oudercommissie hoop ik dat ik een leuke bijdrage kan leveren aan het functioneren 

van Vrij Spel 

 

 

 

Even mijzelf voorstellen, ik ben Brigit van de Steeg, getrouwd met Dieter en wij 

hebben 3 kinderen Liz en Stan en Fay 
Ik werk 3 dagen per week bij drogisterij Herba in Ermelo waar ik het erg naar mijn 

zin heb, en waar ik al ruim 12.5 jaar werk.  

Ik vind het heerlijk om in onze vrije tijd samen met de kinderen te genieten en leuke 

dingen samen te doen.  

Ik vind het erg leuk om een bijdrage aan Vrij Spel te mogen leveren.  
 

 

 

 

 

Mijn naam is Gerjan Bomhof. Samen met Eline zijn we ouders van Levi, Sarah en 

Joah. Ik woon op loopafstand van Vrij Spel. In het dagelijkse leven ben ik 

ondernemer en in mijn vrije tijd zit ik graag op de racefiets. Levi en Sarah zijn al 

meerdere jaren op de peuterspeelzaal geweest en ondertussen maken we dankbaar 

gebruik van de nieuwe kinderopvang waar we Joah iedere dinsdag naartoe brengen. 

Tevens gaan we na de zomer gebruik maken van de buitenschoolse opvang. Vanuit 

de oudercommissie hoop ik een positieve bijdrage te kunnen leveren aan Vrij Spel! 

 
 

 

 

 

Mijn naam is Gerjanne de Weerd, afkomstig uit Kootwijkerbroek. Mijn man heet 
Jos de Weerd en is een echte Elspeter. Inmiddels voel ik mij ook al behoorlijk 
ingeburgerd! Wij hebben een dochter van 5 en een zoon van 1. 
Onze dochter heeft altijd met veel plezier op de peuterspeelzaal gezeten! Onze 
zoon  hoopt binnenkort ook kennis te maken op Vrij spel. 
Naast mijn taak als huismoeder ben ik nog 1 dag werkzaam op onze mooie 
Ebenhaezer school. En dat doe ik met veel plezier! 
Sinds november 2021 maak ik deel uit van de oudercommissie.   Mooi  om hier 
een bijdrage aan te mogen leveren!  
 

 

Voor advies, vragen of tips:  oudercommissievrijspel@gmail.com  
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