Voorstellen studenten
Obs Bijvanck
Beste ouders,
Graag wil ik mezelf even
voorstellen. Mijn naam is
Melissa Schouten, ik ben 35
jaar, getrouwd en heb een
dochtertje van 3 jaar. Sinds
september vorig schooljaar
volg ik de opleiding tot
basisschoolleerkracht op de
hogeschool van Utrecht.
Sinds september mag ik op
OBS bijvanck stage lopen,
eerst in groep 4, waar ik met
veel enthousiasme aan
begonnen ben. En nu al een
tijdje in groep 8. Naast de
opleiding ben ik al 10 jaar
werkzaam als
onderwijsassistent in het
speciaal basisonderwijs in
Almere.
Met vriendelijke groeten,
Melissa Schouten

Melissa
____________________________
Mag ik mij even voorstellen…
Mijn naam is Demi van der
Poel, 23 jaar oud en woon in
Huizen.
Dit jaar ben ik begonnen
aan mijn derde jaar aan de
PABO in Utrecht.
Het komende half jaar ben ik
voornamelijk op de vrijdag
te vinden in groep 5 bij
Kirsten en Arjan. Hierna zal ik
mijn stage voortzetten in de
onderbouw.
a
Naast mijn opleiding
en
stage werk ik al acht jaar bij
de Albert Heijn in Bussum
aan de Koekoeklaan. Hier
ben ik werkzaam als
teamleider van de kassa wat

ik nog steeds erg graag en
met veel plezier doe.
Ik kijk uit naar een leerzame,
gezellige en enthousiaste
samenwerking.
Mocht u nog vragen
hebben, trek mij gerust aan
mijn mouw!
Vriendelijke groeten,
Demi van der Poel

Isa

Demi
____________________________
Beste ouders,
Zoals u misschien hebt
vernomen ben ik enkele
weken geleden gestart in
groep 5 als stagiaire bij Arjan
Hoek. Hierbij wil ik mijzelf
even voorstellen: Ik ben
Kimberley Bos. Ik woon in
Nederhorst Den Berg en kom
oorspronkelijk uit Emmen
(Drenthe). Ik heb mijn
bachelor Psychologie
behaald aan de Radboud
Universiteit Nijmegen en
studeer nu aan de PABO via
de LOI. Tijdens mijn studie
heb ik ervaring opgedaan
met kinderen en jeugdigen,
bijvoorbeeld als coach,
mentor, nanny en
clubbegeleider. Vragen zijn
van harte welkom.
Met vriendelijke groet,
Kimberley Bos

Mijn naam is Isa Hofstra, ik
ben 18 jaar oud en ik kom uit
Amersfoort. Ik loop stage bij
Gitta de Jong. Deze stage is
voor mijn opleiding: de MBOsportacademie in
Amersfoort. Ik zit nu in het
derde leerjaar van niveau 4.
Elke maandag ondersteun ik
bij de gymlessen en ik krijg
ook veel de kans van Gitta
om zelf lessen te geven.
Sporten is altijd al mijn passie
geweest en ik vind het dan
ook heel erg leuk om nu mijn
passie over te dragen aan
de kinderen. Zelf heb ik 8
jaar gehockeyd en daarna
ben ik overgestapt naar
voetbal. Dit doe ik inmiddels
4 jaar met veel plezier.
Daarnaast heb ik ook 5 jaar
getennist, maar helaas
moest ik daarmee stoppen
door de drukte van school
en werk. Ik zal de komende
tijd nog veel leren en ik kijk
daar erg naar uit.
Groet Isa
____________________________
Beste ouders,
Ik loop dit schooljaar stage
bij juf Wilma in groep ½. De
afgelopen periode heeft u
mij wellicht al een keer
gezien. Ik ben er elke
donderdag en vrijdag. Ik
doe dit met veel plezier.
Groet,

Kimberley
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Yasmina

Naast PABO- en MBOstudenten lopen er bij ons op
school af en toe ook
leerlingen uit het voortgezet
onderwijs stage. Deze stage
wordt ook wel ‘snuffel’-stage
genoemd. Leerlingen komen
een zeer korte periode een
kijkje nemen in de keuken
van onze school en raken zo
hopelijk enthousiast voor het
onderwijs.

Daan
Hallo allemaal, ik zal mij zelf
even voorstellen. Ik ben
Daan Ockeloen, ben 16 jaar
oud en kom uit Huizen. Ik
doe nu het eerste jaar van
mijn studie Sport en
Bewegen Hilversum. Ik loop
op de donderdag stage bij
juf Gitta in de gymzaal tot
het einde van het
schooljaar.
____________________________

Marc
Hallo ik ben Marc 18 jaar. Ik
woon in huizen en zit op
voetbal bij BVV’31.
Ik zit samen met Daan in de
klas op Roc Hilversum Sport
en Bewegen en loop iedere
donderdag stage bij Gitta.
____________________________
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