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ZwaZwaan”
Een goed begin!

AGENDA

Afgelopen maandag was de start van het nieuwe schooljaar. De meeste leerlingen
1 augustus 2021: nieuwe
hadden weer zin om naar school te gaan. Met tropische temperaturen, soms ook in
de groepen, is er een start gemaakt met de lessen. Op beidegebouw
locatiesgereed
is vanuit de
Kanjermethode gewerkt aan de “gouden week” met veel aandacht voor de sociale
vorming. De beide teams hebben de laatste vakantieweek hard gewerkt om de klas
weer in te richten en hebben we een intensieve maar zeer geslaagde studiedag
gehad.
Studiedag in de opstartweek
We hebben als de Zwaan 32 teamleden waarvan de meesten net gestart zijn. Tijdens
de gezamenlijke studiedag hebben we daarom eerst een teambuildingsactiviteit
gedaan. Na de lunch werd er tijdens het middagprogramma een start gemaakt met
de missie en de visie van de Zwaan. We gaan hiermee nog 2 a 3 studiedagen verder
om tot een goede visie en missie voor goed onderwijs voor de leerlingen uit
Zwanenburg te komen. Deze bijeenkomsten worden onder begeleiding van
onderwijsbureau “onderwijs maak je samen” begeleid.
De directie is druk bezig met een ontwerper om tot een nieuw logo te komen.
Afgesproken is dat we voorlopig spreken van “De Zwaan” locatie Kinheim en locatie
Wilgenlaan.

Volgende week informatie avond
Vergeet u de informatie avond niet? Deze is op de locatie kinheim op maandag 2
september en op de locatie Wilgenlaan op 3 september
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Voorstellen alle leerkrachten van De Zwaan
Nu alle formatieperikelen achter de rug zijn en er zoveel nieuwe mensen in de
scholen rondlopen lijkt het ons goed om iedereen zich voor te laten stellen:
Mijn naam is Linda Bakker en ik ben 24 jaar. Dit wordt mijn vierde jaar voor de klas en ik sta dit jaar voor groep 5/6
op locatie Kinheim. Ik vind het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan en met een lach thuiskomen.
Het lesgeven en het begeleiden van het leerproces geeft mij iedere dag weer energie. Naast juf zijn, ben ik gek op
reizen en houd ik van sporten. We gaan er een geslaagd jaar met zijn allen van maken. Ik heb er alle vertrouwen in

Mijn naam is Debby Kusters-Noordermeer. Dit schooljaar zal ik op maandag en dinsdag groep 4 draaien op de
locatie Wilgenlaan. Ik ben ook de moeder van Nikki en Amy. Als er vragen zijn, kom dan gerust naar mij toe. Ik heb
er ontzettend veel zin in! Ik wil dan ook iedereen een fijn schooljaar wensen.

Mijn naam is Sylvia Suykerland en ik kom vanaf dit jaar het team van obs de Zwaan versterken als Intern
Begeleider. Maandag kunnen jullie mij tegenkomen op locatie Kinheim, donderdag op locatie Wilgenlaan en
vrijdag wisselend. Ik ben nu 17 jaar met plezier werkzaam in het onderwijs, heb voor verschillende groepen gestaan,
op mijn vorige school een plusklas opgezet en nu dus toe aan deze stap. Ik heb er heel veel zin in om deze nieuwe
uitdaging aan te gaan. Tot ziens in de wandelgangen of in de klas.
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Mijn naam is Annebel de Graaf. Ik ben 23 jaar en woon in Alkmaar. Ik ben dit jaar voor het tweede jaar werkzaam op
de Zwaan, locatie Kinheim. Vorig jaar heb ik mijn eindstage gelopen in groep 2. Dit jaar zal ik deze afronden en
daarna zal ik tot de kerstvakantie voor groep 4 staan. Ik heb super veel zin om met de kinderen aan de slag te gaan
en kijk erg uit naar komend half jaar.

Hoi allemaal, mijn naam ik Romy Jonkers. Ik ben net klaar met universitaire pabo van Amsterdam en start als
nieuwe leerkracht op deze school. Ik sta op maandag, dinsdag en woensdag voor groep 6. Ik houd zelf erg van
zingen en van muziek dus ik hoop dat in mijn lessen terug te laten komen. Ik heb er erg veel zin in!

Ik ben Carola Oeldrich,
Moeder van 3 grote jongens en leerkracht van groep 5/6 op vrijdag.
Op de andere dagen heb ik een baan bij de NS.
Sinds 2017 val ik in op meerdere scholen en heb ik ook een uitstapje gemaakt naar het middelbare onderwijs.
Ik hou van lekker eten, softballen en skiën.
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Mijn naam is Niels Boersma. Ik werk al 8 jaar als ICT-Coordinator op de Achtbaan en doe dit met veel plezier. Ik
probeer de leerkrachten op allerlei gebieden te ontzorgen op ICT gebied. Naast het technische ICT gedeelte kijk ik
tevens naar het onderwijskundige gedeelte bijvoorbeeld door een plan voor Mediawijsheid en het implementeren
van de SchoolApp.
Ik hoop op een mooi nieuw gezellig schooljaar met zijn allen op ¨De Zwaan¨.

Ik ben Daniëlle Visser. In 2017 heb ik mijn Pabo-diploma in ontvangst mogen nemen. Sindsdien werk ik met veel
plezier op Obs Aldoende nu genaamd Obs De Zwaan.Ik vind het belangrijk dat er een fijne en veilige sfeer hangt in
de groep. Pas wanneer het kind zich prettig voelt in de klas, kan het tot leren komen. Ik ben blij dat ik als leerkracht
een bijdrage mag leveren aan het zoeken en vinden van de juiste leerroute en talenten van een kind. Ik heb enorm
veel zin om er, samen met de kinderen van groep 3, een bijzonder, leerzaam en bovenal fijn schooljaar van te gaan
maken!

Mijn naam is Merel van der Raad. Ik werk op locatie Wilgenlaan. Ik sta de hele week voor groep 3 en doe dit met
veel plezier. Dit is mijn vierde jaar op deze school en heb hiervoor in Hoofddorp gewerkt. Verder maak ik deel uit
van MR en daarnaast ook van de GMR van SOPOH.
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Ik ben Ria Voortman, ik ben 53 jaar oud en werkzaam op de Zwaan locatie Kinheim. Ik ben al meerdere jaren actief
op de “oude” Aldoende. Dit jaar ga ik lesgeven aan de groepen 1 en 2 en voor periode zal ik ook aanwezig zijn in
groep 4. Ik zal op donderdag en vrijdag aanwezig zijn.

Ik ben Marjon van Loenen, ik ben 35 jaar en woon in Zwanenburg. Dit is mijn 14e jaar in het onderwijs en sinds vorig
jaar werk ik op de Zwaan locatie Wilgenlaan. Samen met mijn duo Joke Hoogenbos sta ik voor groep 1 / 2 A. Ik ben
er op maandag, dinsdag en woensdag. S amen met de kids in onze groep gaan we er weer een leuk jaar van maken!

Hallo! Mijn naam is Krista van Hoekelen, ik ondersteun Linda en Carola in groep 5/6. Ik ben moeder van
twee zoons (11 en 6 jaar) en getrouwd met Sander. Hiernaast heb ik een eigen coachingspraktijk waarin ik
trainingen geef voor kinderen en jongeren. Ik heb er erg veel zin in!
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Mijn naam is Tim van Essen en ik sta op maandag, dinsdag en om de vrijdag voor groep 1/2C op basisschool de
Zwaan, locatie Wilgenlaan. Samen met mijn collega Anita Everaardt (die de andere dagen aanwezig is) zal ik dit
jaar voor deze groep staan.

Mijn naam is Martin van Gulik en ik werk met veel plezier in groep 8 op de locatie Wilgenlaan. Ik heb mij later
omgeschoold naar het onderwijs en doe dit alweer ca 16 jaar. Voorheen heb ik in het bedrijfsleven op kantoor in
diverse functies gewerkt. Groep 8 vind ik vooral leuk om de kinderen voor te bereiden op de middelbare school. Ik
ben geïnteresseerd in geschiedenis en maatschappelijke kwesties en wil op dat punt ook wat meegeven.

Mijn naam is Anita Everaardt. Dit schooljaar ben ik begonnen op De Zwaan (locatie Wilgenlaan) in groep
1/2C. Eerder werkte ik in verschillende groepen op een basisschool in Aalsmeer. De afgelopen jaren heb ik mij
verder ontwikkeld om kinderen te begeleiden die vast liepen op school, zowel op het gebied van leren als ook op
sociaal emotioneel vlak. Dit heb ik met veel plezier gedaan in mijn eigen praktijk, maar het onderwijs trok weer en
dus ben ik terug voor de klas. Ik verheug me er enorm op om weer actief bij te dragen aan de ontwikkeling van de
kinderen.
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Ik ben Lise-Anne Bijlhouwer, 28 jaar en ik ben sinds 6 jaar groepsleerkracht op de locatie Kinheim. Momenteel ben
ik met zwangerschapsverlof en eind september verwachten wij ons eerste kindje.Vanaf januari zal ik weer te vinden
zijn in groep 4 op de locatie Kinheim. Als leerkracht sta ik ervoor de kinderen een zo veilig mogelijke leeromgeving
te bieden, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. De uitdaging zit er dan in om het onderwijs zo veel mogelijk
af te stemmen op de persoonlijke onderwijsbehoeftes van de kinderen, zowel op sociaal-emotioneel vlak als op het
leren.

Mijn naam is juf Eefke, ik ben 28 jaar en ik woon in Amsterdam-Geuzenveld. Met veel plezier ben ik dit schooljaar
begonnen als onderwijsassistent op maandag en op dinsdag bij groep 3 (van juf Danielle) en groep 4 (van juf
Annebel en Brenda).. Ik heb het erg naar mijn zin in op de Zwaan en zie er naar uit om jullie te ontmoeten op de
maandag en op dinsdag in de klas!

Mijn naam is Brenda Heere, ik ben 47 jaar en woon in Hoofddorp.De afgelopen 25 jaar ben ik werkzaam geweest op
basisschool Aldoende en ga nu met veel plezier verder op basisschool de Zwaan. Ik ben begonnen als leerkracht en
na enkele jaren ben ik mij daarnaast ook gaan bezighouden met allerlei managementtaken zoals het coachen van
nieuwe leerkrachten.
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Mijn naam is Lieke Meijer. Dit jaar ben ik de hele week de juf van groep 5. Ik werk ondertussen alweer 11 jaar met
heel veel plezier op deze school. In voorgaande jaren heb ik groep 3, 4 en 6 gehad. Een echte ‘middenbouw juf’ dus!

Ik ben Samantha de Vos, 28 jaar en ik woon samen met mijn vriend in Utrecht. Ik werk dit schooljaar 5 dagen op
locatie Wilgenlaan. De maandag, dinsdag en woensdag werk ik als leraar ondersteuner in groep 3 t/m groep 8 en
donderdag en vrijdag ben ik de juf van groep 6.Ik heb erg veel zin in het nieuwe schooljaar!

Mijn naam is Stefan Mes en ik werk dit jaar voor het eerst op de Zwaan. Voorheen gaf ik les op Aldoende waar ik de
laatste jaren met veel plezier werkzaam was in groep 5-6. Momenteel geef ik les aan de kinderen van groep 7-8 op
locatie Kinheim en dat doe ik samen met juf Dominique.
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Dit schooljaar ben ik komen werken op de Zwaan, locatie Wilgenlaan, in groep 4. Mijn naam is Jacqueline van
Alphen. Ik ben ooit begonnen als computerprogrammeur en ben via verschillende banen een aantal jaar geleden in
het onderwijs terecht gekomen.Ik heb de afgelopen jaren met veel plezier in de invalpool gewerkt. Hierdoor heb ik
op veel verschillende scholen, en in veel verschillende groepen, lesgegeven. Ik zie er naar uit om te beginnen in
groep 4.

Hallo, ik ben Joke Hoogenbos. Al jaren werk ik op De Achtbaan. Ik heb verschillende groepen gedaan. De laatste
jaren in groep 3 en in de kleuterbouw. Werken met de kleintjes doe ik met veel plezier!
Ik woon in Zwanenburg met Ronald. Onze drie, inmiddels volwassen kinderen zij al uitgevlogen. Ook heb ik een
heel lieve kleinzoon.

Mijn naam is Joyce van Kasteren. Ik ben 24 jaar oud en ik woon in Hoofddorp. Ik sta dit jaar fulltime voor groep 7.
Mijn hobby’s zijn onder andere schilderen en tekenen. Daarnaast vind ik drama ook erg leuk om te doen. Met veel
enthousiasme ga ik het nieuwe schooljaar tegemoet.
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Ik ben Natascha Koopman en ik ben 25 jaar oud. Ik woon in Zwanenburg en werk op basisschool De Zwaan, locatie
Wilgenlaan. Dit wordt mijn derde jaar op deze school. Ik ben de leerkracht van groep 1/2B en sta fulltime voor deze
groep. Ik doe dit met ontzettend veel plezier!

Mijn naam is Pascale Schaap en sinds dit schooljaar ben ik werkzaam op de Zwaan. Ik sta nu zo’n 20 jaar voor de
klas en heb les gegeven in groep 2 t/m 8, maar de meeste jaren heb ik voor de bovenbouw gestaan. Daarom vind ik
het enorm leuk om dit schoolaar, samen met juf Ria, juf te mogen zijn van groep 1. Iets nieuws waar ik nu al
ontzettend van geniet. Ik kijk ernaar uit om alle ouders te leren kennen en er met elkaar een mooi jaar van te
maken!

Ik ben meester Tom, 56 woonachtig in Badhoevedorp. Ik sta iedere dinsdag voor groep 8 van De Zwaan (locatie
Wilgenlaan). Verder werk ik 3 dagen van de week op de Rietveldschool in mijn eigen woonplaats. De school in
Zwanenburg is mij inmiddels goed bekend, omdat ik daar de afgelopen 2 jaar al actief ben geweest. Dus ik ken
“mijn groep” inmiddels al een beetje. Ik weet zeker dat we er met deze groep een mooi laatste schooljaar van gaan
maken. Dat is voor de kinderen soms een beetje spannend, maar vooral ook heel erg leuk. Ik heb er in ieder geval
veel zin in!
Fieke en Wendy hebben zich in een vorige mail al aan jullie voorgesteld en de gymleerkrachten zullen zich in de
volgende nieuwsbrief aan u voorstellen.

