!

Het team van de Parkschool stelt zich graag aan u voor:

Ik ben Mirjam Burgman. Inmiddels al ruim 40 jaar geleden besloot ik kleuterleidster te
worden. Ik heb gewerkt in o.a. Holtenbroek, de Aa-landen en op de Pierik. In 2012
begon ik op de Parkschool in groep 4. De school is volop in beweging en het is mooi om
daar deel van uit te maken. Vorig jaar ben ik geslaagd als Jonge Kind Specialist en ik ga
dit jaar weer met veel plezier werken met de kleuters in groep 1/2a!

Mijn naam is Gerda Kappert-Jobse. Ik werk al heel wat jaartjes in het onderwijs met
heel veel plezier. Het liefst werk ik met jonge kinderen van 4 tot 8 jaar. De spontaniteit
en enthousiasme van deze leeftijdsgroep motiveert mij. Ik leer ze graag de wereld om
hen heen te ontdekken, samen met de andere kinderen, in een fijne veilige omgeving.
Een aantal jaren geleden heb ik de opleiding tot taalcoördinator gedaan. Taal- en
leesonderwijs is boeiend en daarom heb ik daarna de masteropleiding tot taal- en
dyslexie specialist met succes gevolgd en afgerond. Naast juf, ben ik moeder en oma.
Mijn hobby's zijn: wandelen, lezen en schilderen. Dit schooljaar werk ik als invaller
voor groep 1/2a op de Parkschool. Een school waar ik blij van word!

Ik ben Crystel en juf van groep 1/2B! Sinds een jaar werk ik met veel plezier op de
Parkschool. Samen met mijn vriend woon ik in het mooie stadscentrum van Zwolle.
Naast tennissen en hardlopen, zie ik mijn vrienden graag. In de vakanties schilder ik
veel. Wat ik nog meer doe in mijn vrije tijd? Reizen en zoveel mogelijk verschillende
culturen zien en meemaken. Deze ervaringen zijn fantastisch om te delen met anderen,
waaronder de kinderen!

Mijn naam is Dennis van Aalderen 40 jaar, gelukkig getrouwd en trotse vader
van een dochter (Annefleur 10) en zoon Stijn (7). Dit jaar zal ik, samen met
Sandra During, lesgeven aan de kinderen van groep 1/2c. Het afgelopen
schooljaar heb ik, met veel plezier en enthousiasme, gewerkt als ondersteunend
leerkracht in de onderbouw. Ik ben er dan ook trots op dat ik deel mag uitmaken
van het huidige schoolteam van de Parkschool Zwolle.
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Mijn naam is Sandra During. Ik ben 42 jaar en met mijn gezin woon ik in Eerbeek.
Als kind ben ik opgegroeid in Zwolle. Later heb ik zo'n 8 jaar in Hattem gewoond en
gewerkt en daarna ben ik verhuisd naar Eerbeek. Ik vermaak me in mijn vrije tijd
vooral met lekker koken en bakken. Als ontspanning zwem ik 2x in de week. Met het
gezin gaan we graag op vakantie en maken we leuke uitstapjes. De afgelopen 19
jaren heb ik als leerkracht gewerkt in Hattem voor aan andere school binnen OOZ
en heb ik lesgegeven aan bijna alle groepen, zowel enkele groepen als ook
verschillende combinatiegroepen. Op de Parkschool geef ik dit jaar op dinsdag les
aan groep 1/2c en op woensdag en donderdag geef ik les aan groep 4/5. Ik heb
reuzeveel zin om me dit jaar als leerkracht in te zetten voor de school. Mocht u nog
vragen hebben, stel ze gerust.

Mijn naam is Rana Steensma, een 39-jarige blauwvinger. Samen met mijn 2 dochters
woon ik in Zwolle-Zuid. Inmiddels loop ik al zo'n 13 jaar met heel veel plezier rond op
de Parkschool. Waarom ik in het onderwijs zit? Iedere dag is anders, ieder kind is
anders en zien hoe een kind zich ontwikkelt, is gewoon geweldig. Na jaren groep 1/2
gedraaid te hebben, "verhuis" ik nu naar groep 2/3. Met ontzettend veel enthousiasme
zie ik het schooljaar tegemoet.
Stu

De meesten van u zullen mij inmiddels wel kennen, maar ik stel me toch nog even
voor. Ik ben juf Katinka en ik draai nu alweer zo’n 16 jaar mee in onderwijsland. Ik
ben begonnen op de Parkschool en ben toen na twee jaar naar basisschool De
Werkschuit gegaan. Elf jaar geleden ben ik weer teruggekomen op de
Parkschool. Ik heb al voor vele groepen gestaan, voornamelijk in de
onderbouwgroepen. Dit jaar ben ik weer enthousiast gestart in groep 3. Ik woon in
Zwolle en ben 4 jaar geleden getrouwd met Hidde. Samen zorgen wij deels voor
zijn twee kinderen van 12 en 10 jaar. In mijn vrije tijd ben ik vaak te vinden in de
sportschool. Ook vind ik het enorm leuk om in de winter te skiën. Daarnaast ben
ik regelmatig in en om mijn huis bezig om de boel te veranderen en gezellig te
maken.
U kunt mij iedere dag van de week op school aantreffen omdat ik fulltime aanwezig ben. Ik heb er heel
veel zin in en ga voor een spetterend nieuw schooljaar!!

Mijn naam is Eline Dotinga. Ik ben 23 jaar en woon samen met mijn vriend in Zwolle.
Sinds vorig schooljaar werk ik op de Parkschool. Dit jaar ben ik vier dagen in de
week leerkracht van groep 4. Het werken met kinderen zorgt ervoor dat geen dag
hetzelfde is. Deze variatie en vooral ook de spontaniteit van de kinderen maakt dat
ik het juf zijn zo leuk vind! In mijn vrije tijd doe ik aan zumba, spreek ik graag met
vriendinnen af en houd ik ervan om muziek te luisteren.

Babbel – voorstelronde team

Pagina 2

Mijn naam is Dorothy Beijer en ik heb 5 jaar op de Parkschool gewerkt in het
hoofdgebouw. Dit was in groep 4. Dit schooljaar ga ik 2 dagen lesgeven.
Op maandag in groep 5 voor juf Sandra Beumer en op de dinsdag in groep 4 voor
juf Eline Dotinga. Ik vind het erg leuk om nu in het gebouw van de Marnixschool te
werken. Dit roept herinneringen bij mij op, omdat ik zelf les heb gehad in zo'n
zelfde school. Verder vind ik het leuk om te tuinieren, kruiswoordpuzzels en
sudoku's op te lossen, boeken te lezen en te wandelen. Misschien zien we elkaar
op het schoolplein of in de genoemde groepen.

Mijn naam is Sabine Nalis, woon in Wijhe en ben 39 jaar. Ik werk al 15 jaar op de
Parkschool. Grappig om te weten, in groep 7 en 8 heb ik hier als kind ook nog even
gezeten. Als kind had ik hier al een super tijd. Zelf ben ik moeder van een zoontje Jonne,
hij is nu bijna 4 jaar en onze dochter Pip van 1,5 jaar. Thuis ben ik veel bezig met interieur
styling en mag mij hier op school ook graag mee bemoeien. Ook ben ik vaak in het
zwembad te vinden waar ik waterpolo doe en tevens een besturende functie heb gehad
binnen de club. Naast groepsleerkracht ben ik ook BHV-er en lid van de MR. Dit jaar mag
ik voor groep 4/5 staan op de maandag dinsdag en vrijdag.

Mijn naam is Sandra Beumer en ik geef sinds dit schooljaar les in groep 5.
Ik ben 59 jaar, getrouwd, en mijn man en ik hebben samen twee dochters en één
zoon. Alle drie zijn ze inmiddels al volwassen. Onze jongste dochter woont al een
aantal jaar in Zwitserland. Na meer dan 40 jaar in Zwolle te hebben gewoond, zijn wij
afgelopen voorjaar verhuisd naar het mooie Wijhe. Ik ben ongeveer 15 jaar aan de
Parkschool verbonden. Behalve aan groep 3 heb ik aan alle groepen les gegeven. Mijn
hobby’s zijn lezen, reizen en handvaardigheid.

Ik ben Roy Bonhof en ik mag vanaf dit schooljaar het team van de Parkschool komen versterken.
Ik ga dit jaar aan de slag in groep 6 (samen met juf Annelies) en we hebben de eerste dagen al gelijk een
leuke start gemaakt met de groep.
In de zomervakantie ben ik verhuisd van Amsterdam naar Deventer en met de
verhuizing hoort natuurlijk ook een leuke en nieuwe uitdaging als werkplek.
Samen met mijn vriendin zijn we volop aan het klussen aan de nieuwe
(oude) woning in de vrije uurtjes, dus een hoop nieuwe en frisse indrukken voor
de komende tijd. Voorheen heb ik in Amsterdam en Leiden gewoond
en gewerkt op een aantal scholen, hoofdzakelijk in diverse bovenbouwgroepen.
Ik ben nu 33 jaar en behalve dat ik lesgeven erg leuk vind, ben ik ook vaak in
de weer met sporten (voetballen) en muziek (ouderwets plaatjes draaien en
concertjes bezoeken). Ik hoop op een mooi en fijn schooljaar waar de kinderen
weer een groei doormaken en zich altijd veilig en thuis voelen. Volgens mij gaat dat op deze school
helemaal lukken. Veel plezier allemaal!
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Ik ben Annelies Dokter. Dit schooljaar kom ik als nieuwe leerkracht werken op de
Parkschool in groep 6, 7 en 8. Een nieuwe uitdaging waar ik erg veel zin in heb!
Vanaf 2009 werk ik al voor OOZ en de afgelopen jaren heb ik gewerkt in de
bovenbouw op de Vlonder in Hattem. Het schooljaar start alleen iets anders voor mij
dan voor de andere leerkrachten, want ik begin gelijk met mijn zwangerschapsverlof.
Half oktober verwachten wij ons tweede kindje. Dit betekent dat ik na de
Kerstvakantie in de groepen zal komen werken. Ondertussen lees ik wel mee via de
Klasbord-app om een beetje op de hoogte te blijven van de gebeurtenissen in de
groepen. Tot gauw!

Ik ben Suzanne Aalberts en woon in Zwolle. De sport die ik beoefen is squash. Ook
vind ik het erg leuk om te skiën en ben erg fanatiek in spelletjes. Dit jaar is mijn zesde
jaar alweer op de Parkschool. Ik ben begonnen bij de kleuters, daarna heb ik in de
middenbouw gewerkt en dit wordt mijn tweede jaar dat ik groep 7 onder mijn hoede
heb. Ik heb voor het onderwijs gekozen, omdat ik het elke keer weer een uitdaging vind
om kinderen verder te helpen in hun ontwikkeling, zowel op cognitief gebied als op
sociaal gebied. De kennis die ik opgedaan heb tijdens de master SEN (special educational needs) Gedrag
kan ik hier goed bij gebruiken. Dat kinderen met plezier naar school gaan vind ik erg belangrijk. Zelf ga ik
zeker met plezier naar mijn werk. Ik heb erg veel zin in dit jaar!

Mijn naam is Ansje de Lobie. Sinds vele jaren werk ik op de Parkschool.
Met uitzondering van groep 3 heb ik alle groepen lesgegeven, maar meestal in de
bovenbouw. “Later wil ik juffrouw worden,” dacht ik als meisje van zes. Nog steeds
een goede gedachte blijkt 42 jaar later. Want … kinderen zijn leuk, ze wijzer maken
is nog leuker en een gezellige groep vormen is het leukst!

Mijn naam is Yannick Kuipers. Ik ben 24 jaar en woon samen met mijn vriendin in
Amersfoort. Naast het lesgeven hou ik erg van koken en sportief bezig zijn. Ik mag
graag tennissen en mountainbiken en sinds kort zit ik ook op volleybal.
Dit schooljaar wordt alweer mijn tweede jaar op de parkschool. Ik heb na een echte
‘relax vakantie’ weer veel zin om te beginnen aan een nieuwe uitdaging… groep 8!
Ik kijk uit naar het lesgeven, maar ook naar de typische groep 8 dingen zoals de
musical en het kamp. Ik zal dit schooljaar elke donderdag en vrijdag in groep 8 staan.
Daarnaast zal ik het komende halfjaar elke woensdag voor groep 7 staan als invaller
voor juf Annelies. In deze enthousiaste groep ken ik de kinderen al en gaan we er
ook een gezellige en leerzame tijd van maken.

Ik ben Marianne Niezen en woon sinds vijf jaar in Zwolle. Ik ben een nieuw gezicht
binnen het team van de Parkschool. Voor mijn derde jaar geef ik les aan groep 8,
het leukste jaar van de basisschoolperiode! In mijn vrije tijd houd ik van reizen,
koken, schilderen, dansen en sporten. Mijn favoriete vakken zijn dan ook niet heel
verrassend: wereldoriëntatie, handvaardigheid en Engels. Samen gaan we er een
gezellig en leerzaam jaar van maken!
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Mijn naam is Nan Sikkes. Ik woon in Ommen. Ik ben getrouwd en heb twee kinderen
en drie kleinkinderen. Ik houd heel erg van breien, borduren en puzzelen. Ik werk als
onderwijsassistent op de Parkschool. Het is erg leuk om met leerlingen uit
verschillende groepen te werken. Ik verheug mij erop om dat ook dit jaar weer te
mogen doen.

Mijn naam is Sanne Weijschede en ik geef aan groep 3 t/m 8 één keer in de week
de gymles. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om op de tennisbaan te staan maar ook
in het survivalbos van THOR kun je me vinden.

Mijn naam is Ilse Schollaardt, ik ben 45 jaar en woon met mijn gezin in Dedemsvaart.
Ik ben getrouwd met Arjen. We hebben twee kinderen (Peter 16 jaar en Linda 13 jaar).
In november 2007 ben ik begonnen als administratief medewerker op de Tweemaster
in Nieuwleusen. Hier heb ik ook Martin leren kennen als directeur en later Jos als
conciërge. Sinds 1 jaar werk ik nu ook met veel plezier op de Parkschool.
Op maandag en donderdag ben ik in Nieuwleusen en op dinsdag en vrijdag ben ik op
de Parkschool. Het werk is zeer afwisselend en op beide scholen mag ik deel uitmaken
van een fijn team. In mijn vrije tijd mag ik graag tuinieren, lezen, sporten (fitness en
zwemmen) en tijd maken voor uitstapjes met familie en vrienden.

Ik ben Jos Mittelmeijer en werk als conciërge op o.a. de Parkschool. Twee
dagen per week ben ik op school, de andere twee dagen ben ik op een
school in Nieuwleusen. Ik ben getrouwd met een hele lieve vrouw Tiny en
we wonen in Dedemsvaart. Mijn hobby is o.a. hout bewerken (meubels
maken) en verder ben ik graag in de keuken om lekkere gerechten te
maken. Als ik op school iets voor je kan betekenen, kom gerust even.

Mijn naam is Anette Gerrits en ik ben 48 jaar. Ik woon samen met mijn vriend in
Zwolle. Wij hebben samen 4 kinderen in de leeftijd tussen 15 en 21 jaar. Sinds 1991
ben ik werkzaam voor OOZ en vanaf 1993 bij de Springplank. Aanvankelijk heb ik
jarenlang als leerkracht voor alle groepen gestaan, maar na verloop van tijd ben ik
IB’er en didactisch coach geworden. Na 26 jaar Springplank en 1 jaar Campherbeek
was het tijd voor een nieuwe uitdaging voor mij en heb ik deze kans om op de
Parkschool te werken met beide handen aangegrepen. Ik heb er erg veel zin in en
hoop jullie snel te leren kennen.
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Mijn naam is Danny Bergman. Sinds 2 jaar ben ik
werkzaam op de Parkschool als directeur. Daarbij is het
mooie dat we met z’n tweeën zijn. Persoonlijk ervaar ik dit
als een enorme verrijking. Ik ben hiernaast ook nog
directeur op een hele kleine basisschool in Ommen.
Ik vind het mooi om samen met het team, ouders en
kinderen een school neer te zetten, die bruist van energie
en waar iedereen trots op is. Samen met Wieteke en onze
zoon Mees wonen wij op een woonboot in de Zwolse
stadsgracht. Heerlijk om op zo’n plek te wonen en met je
“huis” op vakantie te kunnen gaan. Dit doen we dan ook regelmatig. Daarnaast ben ik actief bij de tennis
en volleybal. Dat laatste staat even op een laag pitje.

Ik ben Martin Sangers en woon in Zwolle-Zuid samen met mijn vrouw
Ingrid en viervoeter Gaià. We gaan graag met deze viervoeter
wandelen, het liefst langs de zee of in de bergen. We hebben twee
kinderen. Marloes woont in Zwolle en Jeroen die woont en werkt in
Nottingham.
Na een periode als leerkracht te hebben gewerkt, waarin ik in alle
groepen les heb gegeven, ben ik langere tijd werkzaam als directeur van een basisschool. Sinds maart
2016 ben ik samen met Danny Bergman met veel plezier directeur van de Parkschool!
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