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Nieuwsbrief 19 juni 2019.
Voorstellen nieuwe collega’s
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen over twee nieuwe collega’s en de zij-instromer.
Zij willen zich graag even aan u voorstellen.
Hallo,
Graag wil ik me even voorstellen. Ik ben Suzanne van Roon, momenteel werkzaam als orthopedagoog. Ik
begeleid leerlingen met leermoeilijkheden in het middelbaar onderwijs. Eerder was ik tevens werkzaam als
dyslexiebehandelaar in het basisonderwijs. Tijdens mijn studie Pedagogische Wetenschappen heb ik ook
een deel van de opleiding Leraar Basisonderwijs gevolgd en de afgelopen jaren ben ik erachter gekomen
dat mijn passie toch echt in het basisonderwijs ligt. Daarom kom ik komend schooljaar op de Branding
werken als zij-instromer in het beroep. Ik heb er ontzettend veel zin in, tot in september!
Suzanne van Roon
Juf Veronica
Bij deze stel ik mij graag even aan u voor. Mijn naam is Veronica Hazenbroek. Ik
ben 40 jaar en ga in september met mijn vriend, twee zonen en bonusdochter in
Brielle wonen. In mijn vrije tijd ga ik graag op pad met mijn gezin, sta ik als
voetbalmoeder langs de lijn of zit ik met een kopje thee op de bank te genieten
van een goed boek.
Vanaf het nieuwe schooljaar ben ik op maandag, dinsdag en woensdag te vinden
in groep 3 van de Branding. Ik kan niet wachten om samen met mijn duo collega
uw kinderen te leren lezen en schrijven.
Het leukste aan werken in het onderwijs is, dat geen dag hetzelfde is. Ik vind het
fijn om de kinderen wat te leren, maar daarnaast leer ik zelf ook nog elke dag
iets bij. Ik vind het belangrijk dat er een veilige sfeer is in de klas. Elk kind moet zichzelf kunnen zijn en zich
fijn voelen in de klas. Alleen dan kun je jezelf ontwikkelen. Mocht u nog iets willen weten over mij, loop dan
gerust een keertje binnen.
Groeten juf Veronica
Juf Helen
Hallo,
mijn naam is Helen Hendriks en kom vanaf het nieuwe schooljaar op de Branding werken in groep 6, naast
juf Thysia. Ik ben er op maandag en dinsdag.
Ik heb jarenlang gewerkt op een Jenaplanschool in de bovenbouw groep 6/7/8 en afgelopen jaar bij de
kleuters. Alles met heel veel plezier, maar we zijn vorig jaar verhuisd en de files werden steeds langer dus
heb ik de beslissing genomen om dichterbij huis te gaan werken en dat is gelukkig gelukt.
Iets meer over mezelf: Ik heb een kleine 40 jaar in Zwijndrecht gewoond en ben vorig jaar naar
Brielle verhuisd. Ik heb een vriend, een dochtertje van twee en twee bonus kinderen van zeven en negen
jaar. We zijn vaak te vinden in de speeltuin, op het strand of bij de kinderboerderij.
Ik houd van hardlopen, biosbezoek, vakantie, met vrienden leuke dingen doen. Maar het allerfijnst vind ik
het, als we met het gezin compleet zijn en wat leuks kunnen doen.
Ik heb zin om op de Branding te beginnen! Ik houd van korte lijntjes, dus heeft u iets te vragen, kom dan
gewoon even langs in het nieuwe schooljaar. En voor de heel nieuwsgierigen onder u: Ik ben niet te vinden
op Facebook

Groetjes juf Helen

