Even
voorstellen
Mijn naam is Maureen
Schellaars en ik mag de
komende tijd Martine
vervangen.
Op maandag, dinsdag en
donderdag ben ik in groep
1/2. Ik vind het heel fijn om
met kleuters te werken, want
ze zijn zo spontaan en
leergierig!
Ook vind ik het erg leuk en
belangrijk om de kinderen
dagelijks voor te lezen.
Het is zo mooi om te zien hoe
het de taalontwikkeling
stimuleert en ze er
tegelijkertijd enorm van
genieten!

Mijn naam is Bianca Janssen.
Ik ben op woensdag in groep
1/2.
Ik ben een enthousiaste
leerkracht, die zich voor
100% inzet voor iedere
leerling. Ik wil leerlingen het
vertrouwen geven, het
positieve benadrukken en ze
uitdagen in een veilige
omgeving. Ik vind het
belangrijk dat de leerlingen op
zijn/haar eigen tempo en
niveau kunnen ontwikkelen.
Het contact met kinderen
gecombineerd met hun
enthousiasme en eerlijkheid
zorgt er voor dat ik veel
voldoening en plezier uit mijn
werk haal. Door de interactie
tussen mij en de kinderen en
de kinderen onderling is elke
schooldag anders.
Ik kijk dan ook uit naar een fijn
en goed schooljaar met de
kinderen, ouders en
collega's.

.

Mijn naam is Simone PloegBriedé (40 jaar) en kom vanaf
januari op de maandag en
dinsdag als
onderwijsassistent werken in
de groep van juf Gertrude.
Ik woon inmiddels 15 jaar in
Leerdam, samen met Martijn
mijn man, met mijn 2 dochters
Jip en Luka, met Trui onze kat
en General en Mac onze
konijnen. Wandelen en
hardlopen bij ons in de buurt
vind ik heerlijk. Maar een
goede film kijken, muziek
luisteren, tekenen of
schilderen vind ik ook erg leuk
om te doen.
Naast vrije tijd heb ik
natuurlijk ook mijn werk. In de
afgelopen jaren heb ik op
diverse plekken gewerkt. Ik
ben begonnen in het
onderwijs en heb daarna een
aantal jaren in een
boekhandel gewerkt, ik ben
servicedesk medewerkster
geweest op kantoor en mijn
laatste werkplek was in een
grote teken- en
schilderwinkel. Ik heb veel
ervaring opgedaan en veel
geleerd tijdens deze periode.
Met name dat ik het werken in
het onderwijs toch wel erg
mis. Daarom heb ik afgelopen
november de stap genomen
en ben ik gaan solliciteren. En
tot mijn grote vreugde mag ik
weer aan de slag en ga ik met
veel enthousiasme weer terug
naar school!

