Nieuwe collega’s stellen zich aan u voor.
Beste ouders / verzorgers van Dik Trom,
Na de zomervakantie kom ik op de Dik Trom werken in groep 4. Ik zal daar
het zwangerschapsverlof van juf Milou vervullen tot het moment dat zij
weer terug komt. Ik zal mij op deze manier even aan u voorstellen.
Mijn naam is Anita Everaardt. Ik ben getrouwd met Marco en heb een zoon
van 16 en een dochter van 14.
Werken op de Dik Trom voelt voor mij een beetje als ‘terug op het honk’,
omdat mijn kinderen een aantal jaren op deze school hebben gezeten.
Na een periode in mijn eigen praktijk te hebben gewerkt met kinderen die
(qua leren of sociaal emotioneel) uitdagingen ervaarden op school, ben ik
sinds twee jaar terug voor de klas.
En daar word ik weer blij van! Bijdragen aan de ontwikkeling van het kind en de talenten van elk kind
ontdekken is een prachtige reis om samen te maken.
Ik heb heel veel zin om de kinderen en jullie als ouders na de zomer te leren kennen.
Tot ziens!
Anita Everaardt

Beste ouders / verzorgers van Dik Trom,
Ik ben Elise Wolfs en 37 jaar jong. Ik ben 9 jaar getrouwd met Twan en we zijn
trotse ouders van 3 kinderen. Onze oudste dochter heet Qiana, is 15 jaar en zit
inmiddels in de derde van het Haarlemmermeer Lyceum. Onze tweede is onze
dochter Esmee. Net een tiener geworden en zit in groep 6. Onze jongste banjer
is Brent. Hij is 5 jaar en zit in groep 2. Ik vind het heerlijk om creatief bezig te
zijn of gezellig af te spreken met vrienden.
Na 15,5 jaar les te hebben gegeven op obs 't Joppe en al eerder de 'eer' te
hebben gehad om met Robert Corver samen te werken, heb ik de overstap
naar de Dik Trom gewaagd. Ik heb met heel veel plezier lesgegeven op
't Joppe, maar nu is het tijd voor een nieuwe uitdaging en een frisse wind. Deze denk ik gevonden te
hebben bij jullie op Dik Trom.
Ik heb ruime ervaring in het lesgeven aan alle groepen op de basisschool. Nu staat mij de leuke
uitdaging te wachten om samen met Sonja komend schooljaar aan de slag te gaan in groep 6/7. Ik kijk
er naar uit om alle kinderen én ouders te ontmoeten en er een fantastisch schooljaar van te maken.
Voor nu wens ik u alvast een hele fijne zomervakantie toe en ik zie u graag in augustus.
Met vriendelijke groet,
Elise Wolfs

Beste ouders / verzorgers,

Mijn naam is Ilse van der Sluis. Ik ben 23 jaar en start volgend schooljaar bij
Dik trom. Ik heb naast mijn opleiding en LIO-stage ook twee jaar
werkervaring in het lesgeven binnen Sopoh. Ik vind het heerlijk om met
leerlingen te werken en probeer de leerlingen met mijn enthousiasme en
nieuwsgierigheid te prikkelen. ‘Pas als je weet wat je doet, kun je doen wat
je wilt’ is een motto dat ik graag aan leerlingen meegeef. Op het moment
dat de leerlingen weten wat, waarom en hoe ze iets leren, raken zij
betrokken en kunnen ze goed nagaan waar ze staan in hun leerproces en
wat ze kunnen doen om een doel te behalen. Dit zorgt ervoor dat leerlingen
zich verantwoordelijk voelen voor hun leerproces. Op die manier kunnen ze vanuit hun eigen
motivatie hun leerproces sturen. Aan mij de taak hen zo goed mogelijk te begeleiden in dit proces en
hen zoveel mogelijk te prikkelen om verder te komen. Naast het lesgeven houd ik van sporten,
kletsen, spelletjes spelen en creatief bezig zijn. Daarom probeer ik deze elementen in mijn lesdagen
te verwerken zodat school een plek wordt waar we dingen met en van elkaar kunnen leren en een
plek waar we ook plezier kunnen maken met elkaar. Ik kijk uit naar volgend schooljaar en hoop jullie
te ontmoeten in de school.
Met vriendelijke groet,
Ilse van der Sluis

Beste ouders / verzorgers en kinderen van Dik Trom,
Via deze weg wil ik mij graag aan u voorstellen. Mijn naam is Linda Kooi en
met ingang van het schooljaar 2021-2022 ben ik de nieuwe intern
begeleider voor de groepen 1 t/m 8. Ik ben 41 jaar en woon samen met mijn
man en onze 2 dochters Danique en Sophie (15 &12 jaar) in Nieuw-Vennep.
Na het afronden van de PABO in 2002 ben ik gestart als leerkracht. De
afgelopen 18 jaar heb ik met veel plezier gewerkt op basisschool 't Joppe in
Nieuw-Vennep. De eerste jaren als leerkracht van diverse groepen en de
laatste 5 jaar als intern begeleider.
Ik vind het een uitdaging om de ervaring die ik daar inmiddels mee heb
opgebouwd, mee te nemen en in te zetten bij de toekomstige
ontwikkelingen op Dik Trom.
Ik heb er zin in om mijn nieuwe collega's in teamverband te mogen komen versterken. Ik zie uit naar
de samenwerking met Robert Corver, het team, externe partijen die aan de school verbonden zijn en
uiteraard met u als ouder.
Ik vind het belangrijk om betrokken en zichtbaar te zijn. Ik hoop dat u dat als ouder snel zult merken.
Ik houd graag contact met u. Via de mail of telefonisch ben ik snel te bereiken. Ik werk vier dagen
(ma/di/don/vrij). Ik zie uit naar kennismaking met u! Ik heb vertrouwen in een goede samenwerking
om ieder kind een fijne schooltijd te kunnen geven.
Met vriendelijke groet,
Linda Kooi

