Het team van de Parkschool stelt zich graag aan u voor
Ik ben Mirjam Burgman. Geboren en getogen in Zwolle en ooit heb ik
zeer bewust gekozen voor de KLOS. Dit was een opleidingsschool voor
kleuterleidsters. Ik heb vooral voor kleutergroepen gestaan, wel op
meerdere scholen, en kan zeggen dat ik daar ook het meeste plezier in
heb. Deze leeftijdsgroep is nog zo heerlijk puur en de kleutertaal vind ik
prachtig! Enige jaren terug heb ik de specialisatie Jonge Kind gedaan,
waar gelukkig ook weer aandacht was voor het belang van spel. Tevens
ben ik erg blij met ons onderwijs op de Parkschool, we blijven ons
ontwikkelen om onze leerlingen een goede basis te kunnen geven. Dit
schooljaar ben ik weer van plan er met de groepen en collega’s een
gezellig en leerzaam jaar van maken!
Groep 1/2a en 1/2C zijn de groepen waar ik komend jaar minimaal eens
per week zal zijn. Dan blijft er ook nog tijd over om leerlingen individueel of in kleinere groepjes
te begeleiden.
Ik ben Maike Baptist, 25 jaar en ik werk sinds 2018 op de Parkschool. Ik ben een echte
Zwollenaar en woon samen met mijn vriend in Zwolle-Zuid. Na de
lerarenopleiding heb ik de Master Educational Needs gevolgd en mag ik
mij specialist Jonge Kind noemen. Ik houd me dan ook graag bezig met
ontwikkelingen en vernieuwingen in het onderwijs aan jonge kinderen.
Zo ben ik actief binnen het Netwerk Jonge Kind wat zich bezig houdt met
het onderwijs aan jonge kinderen binnen alle scholen van OOZ.
Daarnaast houd ik me ook graag bezig met cultuur. Zowel op school als
cultuurcoördinator als in mijn vrije tijd binnen een dansschool. Ik volg al
sinds kleins af aan lessen in klassiek ballet, moderne dans en showdans
en ik geef op de woensdagmiddag en zaterdagochtend kleuterballet en
klassiek ballet aan kinderen tot 12 jaar. Op maandag tot en met
donderdag ben ik te vinden in groep 1/2b. Ik kijk uit naar het nieuwe
schooljaar!

Mijn naam is Sandra During en dit schooljaar de leerkracht van groep 5b.
U zult mij woensdag en vrijdag tegenkomen in de groep. Ik woon in het mooie Klarenbeek,
omdat we daar een huis hebben gevonden van onze dromen. Samen met Frank en onze drie
kinderen Rense van 12, Thijs van 16 en Mirte van 18 jaar wonen we hier
met veel plezier. In mijn vrije tijd mag ik graag koken, uitstapjes maken
en op vakantie gaan. Ook klussen aan/in/om het huis is een grote
invulling van mijn vrije tijd. Behalve 3 kinderen heb ik ook een hond,
Basset-fauve-de-Bretagne Tommie van 2 jaar oud, waar we ook veel
plezier aan beleven en veel mee wandelen. Op school is “taal is zeg maar
echt mijn ding”, graag mag ik meedenken hoe we dit zo mooi mogelijk
vorm kunnen geven. Dit schooljaar zal ik een Post-HBO-opleiding volgen
voor coördinator ‘Lezen’. Tevens zal ik op de donderdag een
coördinerende rol op taal/leesgebied uitvoeren binnen de school. Dit
schooljaar zie ik met veel plezier tegemoet en wil er samen met de
kinderen, ouders en collega’s een mooi jaar van maken!

Mijn naam is Dennis van Aalderen ik ben 44 jaar, en woon samen met
mijn vrouw en twee kinderen in Meppel. Sinds 2017 werk ik met veel
plezier op de Parkschool Zwolle. Op dit moment ben ik leerkracht in de
onderbouw. Het werken met het jonge kind geeft mij veel energie en
voldoening. In mijn onderwijs probeer ik de kinderen te stimuleren in het
spelend en onderzoekend leren met oog voor het individuele kind. Naast
het lesgeven mag ik graag naar muziek luisteren, genieten van de natuur,
en samen met het gezin op avontuur gaan.

Ik ben Reina Koning. Ik woon in Zwolle met twee zoons (22 en 19) en
dochter (12). Op de Parkschool ben ik al 10 jaar werkzaam voor Doomijn
als pedagogisch medewerker/coördinator van de TSO en sinds januari
2021 als onderwijsassistent. Op maandag, donderdag en vrijdag geef ik
leesondersteuning in de groepen 3 en 4, waar ik erg veel plezier in heb.
In mijn vrije tijd wandel ik vaak en ik doe veel vrijwilligerswerk op
verschillende festivals en jeugdland maar ook lekker lezen in een
tijdschrift zo nu en dan.

Ik ben Dorien Krosenbrink. Sinds 2003 werk ik in het onderwijs bij OOZ.
Ik ben leerkracht geweest, intern begeleider en didactisch coach. Nu
werk ik voor het derde jaar op de Parkschool als onderwijsassistent. Een
leuke baan! Ik werk met kleine groepen kinderen die iets extra's nodig
hebben: zowel de extra instructie als de extra uitdaging. Ik werk ’dwars’
door de school met kinderen van groep 1 tot en met 8. Ik vind het een
mooie uitdaging om kinderen te begeleiden bij hun ontwikkeling. Ik woon
in Nijverdal in een huis met een grote tuin. Elk jaar eet ik fruit en groente
uit eigen tuin. Ik hou van wandelen en fietsen in mijn directe omgeving of
iets verder van huis. Daarnaast kook ik graag en kan ik me verliezen in
een mooi boek.
Mijn naam is Rana Steensma en samen met mijn dochters Milou (12)
en Belle (10) woon ik in Zwolle-zuid.
In mijn vrije tijd ben ik graag op pad, dagjes weg, uiteten, lekker naar
de film of een avondje dansen. Heel fijn dat het allemaal weer kan! Ik
ben gek op watersport, surfen, suppen en sinds kort een nieuwe hobby;
buiten zwemmen.
Ik werk al jaren op de Parkschool. Ik heb de school zien veranderen en
groeien, in positieve zin. De school is in beweging en dat maakt het
werken op de Parkschool juist erg leuk! Het mooiste van onderwijs vind
ik de dynamiek, ieder kind is anders, iedere groep is anders.
Dit schooljaar sta ik samen met Sanne in groep 3B. Daarnaast ga ik
een opleiding tot didactisch coach volgen, waar ik heel veel zin in heb.

Mijn naam is Sanne Sleurink en ik ben 22 jaar. Ik woon nu nog samen
met mijn ouders, kat en hond in Zwolle, maar zal hier binnenkort gaan
samenwonen met mijn vriend. Met veel plezier heb ik mijn afstudeerstage
(LIO) afgelopen jaar afgerond op de Parkschool. Aankomend jaar zal ik
twee dagen in groep 3b staan met Rana en twee dagen in groep 3a met
Willeke. In mijn vrije tijd maak ik graag een lange wandeling met mijn
hond Simba in het bos of ga ik lunchen met vriendinnen. Ik heb erg veel
zin in het schooljaar!

Ik ben Ellen Svajgr. Samen met mijn vriend, en onze 2 zonen, woon ik in
de Wipstrik. We hebben een chocolabrador Balou en een poes, Streepje.
Ik schilder, ga graag naar een concert, naar de film of uiteten. Verder
wandel ik graag en ga naar de sportschool. Ik ben actief als vrijwilliger
bij Scouting en wel als voorzitter van het prachtige
scoutingkampeerterrein Landgoed Eerde, vlakbij Ommen. Hier kan je
prachtig kamperen op een primitieve manier. Ik breng hier veel tijd door,
vaak samen met mijn gezin. Inmiddels ben ik zo’n 22 jaar leerkracht en
werkzaam geweest op verschillende scholen binnen ons bestuur OOZ.
Sinds 2014 ben ik ook rekencoördinator. Dit schooljaar ben ik overal in
school te vinden, onder andere bij groep 4a en 5a en verder zal ik Anette
ondersteunen met allerlei taken.

Mijn naam is Eline Dotinga. Ik ben 27 jaar oud en woon samen met mijn
vriend in Zwolle. Dit schooljaar ben ik op maandag, woensdag,
donderdag en vrijdag de leerkracht van groep 5. Kinderen nieuwe dingen
leren en zien groeien doet mij goed. Daarnaast vind ik het leuk dat iedere
dag weer anders is op school.
In mijn vrije tijd sport ik graag. Verder geniet ik ervan om leuke dingen te
doen samen met mijn vriendinnen. Ook ben ik graag in mijn tuin aan het
werk. Ik hoop op een mooi en fijn schooljaar waarin de kinderen veel
leren en met plezier naar school gaan.

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 Elroy de Bie en ik ben 27 jaar. Ik woon in Balkbrug. Dit wordt
mijn tweede jaar op de Parkschool. Na een erg fijn en prettig eerste jaar
in groep 4a ga ik nu weer in deze groep aan de slag. Ik ben een sportieve
meester en ook voetbaltrainer in Balkbrug. Als leerkracht vind ik een
veilige en positieve sfeer in de groep erg belangrijk, er moet ruimte zijn
voor het durven maken van fouten. Ik neem dan ook graag de tijd voor
groepsvorming.
Samenwerking tussen kinderen is iets wat ik toejuich en erg belangrijk
vind. Ook het bewegen combineren met leren is iets wat bij mij past, ik
heb het diploma Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs in bezit en mag
daarom ook gymlessen geven. Mensen kenmerken mij als een energiek,
eerlijk en enthousiast persoon en dit hoop ik uit te stralen voor de groep.
.
Mijn naam is Annelies Dokter en ik woon in Wezep. Ik woon samen met
mijn man en heb 2 zoontjes. In mijn vrije tijd ben ik veel bezig met mijn
kinderen, werk ik graag in de tuin, lees ik graag een tijdschrift of doe ik
gezellige dingen met vriendinnen. Vanaf 2009 ben ik werkzaam bij
Openbaar Onderwijs Zwolle en vanaf 2017 op de Parkschool. Ik ben
gestart als leerkracht en rekenspecialist en werk nu als intern begeleider.
Dat betekent dat ik op school vooral bezig ben met de extra zorg die
kinderen nodig hebben.
Afgelopen jaar heb ik een studie gedaan rondom meerbegaafde kinderen
en hoop daarmee aan de slag te gaan om de kinderen passend aanbod
te kunnen bieden.

Ik ben Suzanne Huisman Aalberts. In 2012 ben ik gestart op de Parkschool. Ik heb in deze
afgelopen jaren de school op een mooie wijze zien ontwikkelen. En kan ook met trots zeggen
dat het een goede school is, waar ik met veel plezier werk. Een school waar een enthousiast
team elke dag probeert om de kinderen te laten groeien. Zelf geef ik met
veel energie les aan de kinderen in mijn groep. Ook ben ik bezig met de
sociaal emotioneel ontwikkeling binnen de school, want naast leerkracht
ben ik ook gedragsspecialist.
In mijn vrije tijd ben ik graag aan het sporten. Ik houd vooral van Squash,
Padel en skiën. Reizen heb ik sinds mijn stage in Suriname erg veel
gedaan. Ik vind het gaaf om geweldige plekken met mijn camera vast te
leggen en deze herinneringen vervolgens vast te leggen in een fotoboek.
Deze hobby is uitgelopen tot een eigen fotografie bedrijfje. Ook leg ik nu
vooral mijn kleine zoontje, Jurre, vast met de camera. En geniet van alle
mooie momenten die ik samen met mijn man Jason en Jurre onderneem.
Naast sporten, fotografie en mijn gezin houd ik van gezelligheid met
vrienden en familie en doe dan graag een spelletje.

Mijn naam is Yara, 20 jaar en ik kom uit Raalte. Dit is alweer mijn laatste
jaar op de PABO van Windesheim. Mijn afstudeerstage ga ik lopen in
groep 5a. Ik ben er op maandag en dinsdag, maar vanaf februari ook op
de woensdag. In het eerste en tweede jaar van mijn opleiding heb ik al
stage gelopen op de Parkschool en ik ben blij om ook mijn laatste stage
hier te lopen. In mijn vrije tijd sport ik graag, ik doe zelf atletiek en geeft
geregeld training bij de vereniging in Raalte. Ook vind ik het leuk om
dingen te ondernemen met mijn vriendinnen in het weekend. Ik heb erg
veel zin in het schooljaar!

Mijn naam is Dorothy Beijer. Ik werk nu 10 jaar op de Parkschool. Ik ben
altijd leerkracht geweest en alweer 3 jaar werkzaam als
onderwijsassistent. Ontzettend leuk werk, kinderen zien groeien in hun
ontwikkeling. Ik help leerkrachten bij het ondersteunen in de klas en
eventueel groepjes leerlingen die extra of verrijkende instructie nodig
hebben. In groep 2 t/m 4 werk ik met Bouw. Een programma voor
kinderen die een risico lopen met spellen en lezen. Een paar hobby's zijn
tuinieren, kruiswoordpuzzels en sudoku's oplossen, boeken lezen en
wandelen.

Mijn naam is Richard Doppenberg, 32 jaar en samen met mijn partner
Bert en onze dochter Emma woon ik in Stadshagen. Ik ben geboren en
getogen in Ermelo en een aantal jaar geleden naar Zwolle verhuisd.
Inmiddels sta ik alweer 11 jaar voor de klas wat ik met heel veel plezier
doe. De afgelopen jaren heb ik voornamelijk voor de groepen 6, 7 en 8
gestaan. Aankomend jaar ben ik leerkracht van groep 7 en zal ik Luuk
begeleiden tijdens het afstuderen. Daarnaast houd ik me bezig met alle
zaken rondom ICT. Ook neem ik de coördinatie van stages binnen OOZ
op me. Wat het onderwijs voor mij zo mooi maakt? Elk jaar zie ik kinderen
op hun eigen manier en tempo groeien. Als leerkracht mag ik hierbij
helpen en getuige van zijn. Hoe mooi is dat?!
Mijn naam is Laura Verdurmen, 29 jaar. Ik woon in het centrum van
Zwolle. In mijn vrije tijd doe ik aan volleybal, lees ik een goed boek of
maak ik leuke uitstapjes.. Daarnaast vind ik het leuk om mooie reizen te
maken. Ik sta al 8 jaar met veel plezier voor de klas. Het is fantastisch
om te zien wanneer kinderen genieten van hun eigen succesmomenten.
Komend schooljaar zal ik de leerkracht van groep 8a zijn, ik heb er zin in
om er een top jaar van te gaan maken!

Mijn naam is Ilse Schollaardt en ik ben 49 jaar. Ik woon in Dedemsvaart,
ben getrouwd met Arjen en we hebben 2 kinderen (17 en 20 jaar). In mijn
vrije tijd wandel ik vaak met onze hond en mag ik graag tuinieren. Verder
vind ik het leuk om met familie of vrienden gezellige dingen te doen.
Daarnaast ben ik eens per week in het zwembad te vinden voor
aquafietsen of zwemmen. In november 2007 ben ik in dienst gekomen
van OOZ als administratief medewerker. Ik werk op twee scholen. Op
maandag en donderdag ben ik op de Tweemaster in Nieuwleusen en op
dinsdag en vrijdag op de Parkschool. Het werk is zeer afwisselend en op
beide scholen maak ik deel uit van een fijn team.

Mijn naam is Anette Gerrits en ik ben 52 jaar. Ik woon samen met mijn
vriend in Zwolle. Wij hebben 4 kinderen in de leeftijd tussen 19 en 24
jaar. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om hard te lopen en met vrienden
op stap te gaan. Dit schooljaar ben ik directeur van de Parkschool na 2
jaar als onderwijskundig leider te hebben gewerkt naast Martin Sangers.
Ik heb er erg veel zin in om samen met het team en ouders verder te
bouwen aan een hele mooie school waar iedereen met veel plezier naar
toe gaat.

Mijn naam is Marit Reijmer en twee jaar geleden ben ik begonnen op de
Parkschool. Ik ben opgegroeid in Dronten en ben tijdens mijn studie naar
Zwolle verhuisd. En daar woon ik alweer heel wat jaar met veel plezier. In
mijn vrije tijd vind ik het leuk om te sporten. Ik ben regelmatig op de
tennisbaan en in de sportschool te vinden. Ook vind ik het leuk om mooie
reizen te maken. Dit schooljaar zal ik de leerkracht van groep 8b zijn. Als
leerkracht vind ik het een mooie uitdaging om samen met het kind een
leerweg uit te zetten. Waarbij het kind gebruik kan maken van zijn/haar
talenten, want ieder kind ontwikkelt op zijn eigen manier en tempo.
Met het enthousiasme van het team en de kinderen zal het vast een mooi
schooljaar gaan worden. Ik heb er in ieder geval veel zin in!

Mijn naam is Aranka, 30 jaar en ik woon in Zwolle. Dit schooljaar mag ik
lesgeven aan groep 6/7. Hier kijk ik heel erg naar uit. De afgelopen jaren
heb ik met veel plezier in verschillende bovenbouwgroepen gewerkt in
Lelystad. Ik hou erg van reizen en heb dan ook al een aantal mooie
plekken van de wereld mogen zien. Hopelijk kan ik deze hobby snel weer
voortzetten. Verder word ik erg blij van een goed boek, leuke film/serie,
wandelen of gezellig spelletjes spelen. Ook houd ik ervan om creatief
bezig te zijn. Ik kijk er naar uit de kinderen en u te ontmoeten en er samen
een mooi schooljaar van te maken.

Mijn naam is Willeke Heerink. Ik ben 29 jaar en geboren in Denekamp.
Tijdens mijn Pabo-studie ben ik naar Zwolle verhuisd. Ik ben getrouwd
met Erik en we wonen in Zwolle (Westenholte). In mijn vrije tijd boulder
en wandel ik graag. Verder tuinier ik ook veel. Afgelopen schooljaar heb
ik met veel plezier mogen lesgeven in groep 3. Dit schooljaar sta ik weer
voor groep 3a samen met Sanne. Ik heb hier erg veel zin in!

Mijn naam is Dieuwke Verkerk en ik ben 24 jaar oud. Ik woon samen met
mijn vriend Jeroen in Heerenveen. Mijn vrije tijd besteed ik het liefst
sportief; van op de racefiets, tot op het hockeyveld of met mijn hardloopof wandelschoenen aan. Na twee jaar mijn master Klinische
ontwikkelingspsychologie te hebben gecombineerd met een enkele dag
voor de klas op de Parkschool, heb ik nu deze opleiding tot
kinderpsycholoog afgerond. Dit schooljaar sta ik op de donderdag en
vrijdag voor groep 4, samen met Pauline.

Ik ben Luuk Malestein, 22 jaar en ik woon in het prachtige dorp
Nieuwleusen. Ik voetbal in het tweede elftal van de plaatselijke
vereniging S.V. Nieuwleusen en in de vrije tijd die ik nog over heb naast
mijn sport en studie ga ik graag leuke dingen ondernemen met mijn
hechte vriendengroep of familie. Ik studeer aan het Windesheim in Zwolle
en ik zit inmiddels alweer in het vierde en tevens laatste jaar van de pabo.
In de afgelopen jaren heb ik op meerdere scholen binnen OOZ stage
gelopen, onder andere in mijn eigen dorp Nieuwleusen en in de Aalanden in Zwolle. Vanaf mijn derde studiejaar loop ik stage op de
Parkschool en ik heb het uitstekend naar mijn zin. Ik was daarom ook
zeer verheugd toen ik de mededeling kreeg vanuit de school dat zij mij
graag een plek wilden bieden om mijn afstudeerstage op de Parkschool
te doen. Afgelopen schooljaar was ik meester van groep 6 en met de start van het nieuwe jaar
word ik de meester van groep 7, ik ga dus met de leerlingen mee. Dit schooljaar zullen Richard
en Ansje mij begeleiden op weg naar een startbekwaam leerkracht in het basisonderwijs, zodat
ik hopelijk aan het einde van dit schooljaar mijn HBO diploma in mijn zak kan steken.

Mijn naam is Lisa Seuters, ik ben 30 jaar en woon samen met mijn vriend
in Zwolle.
Afgelopen jaren heb ik met veel plezier op een Jenaplanschool in Epe
gewerkt. Ik heb daar veel ervaring opgedaan in het werken met kinderen
in de leeftijd van 6 tot 9 jaar. Nu heb ik vooral veel zin in de overstap naar
de kleuters op de Parkschool. Ik kan enorm genieten van het
enthousiasme en de open- en eerlijkheid van jonge kinderen! Ik vind het
belangrijk dat kinderen zich veilig voelen op school en zal van nature van
de klas een woonkamergevoel maken.
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te sporten. Hardlopen en yoga zijn
favoriet. Ik ben ook dol op koken en bakken! Verder word ik heel erg blij van reizen. Een verre
reis naar Canada of in een tentje om de hoek. Het heeft allemaal wat! In het weekend breng
ik graag mijn tijd door met familie en vrienden. De Parkschool is niet helemaal nieuw voor mij.
Tijdens mijn opleiding liep ik stage bij Rana Steensma in groep 1 en 2. Ook heb ik zelf mijn
kleuterjaren op de Parkschool doorgebracht. Het voelt goed om terug te zijn! Komend
schooljaar werk ik vier dagen in groep 1/2c.

Mijn naam is Gerdien Nederhof, ik ben 32 jaar en ben getrouwd met
Marcel. Samen hebben wij een zoontje van 2 jaar, Benjamin. Dit
schooljaar zal ik op de maandag, dinsdag en donderdag lesgeven aan
groep 5. Naast het werken als leerkracht ben ik regelmatig in de
sportschool te vinden waar ik verschillende groepslessen verzorg. Ik ben
een groot fan van backpacken naar verre landen, maak graag leuke
uitstapjes, ben gek op uit eten gaan en kan genieten van een mooi boek.

Mijn naam is Casper Koopman, ik ben 28 jaar en woon in Zwolle. Vorig
schooljaar heb ik al meerdere keren ingevallen op de Parkschool,
waaronder een langere periode voor groep 6. Ik ben dan ook blij dat ik
dit schooljaar in deze groep aan de slag mag!
In mijn vrije tijd ga ik graag naar de bioscoop en het theater. Als dat niet
kan heb ik gelukkig thuis nog een flinke filmcollectie staan. Daarnaast
fiets ik graag om actief te blijven, lees ik graag en ook van spelletjes,
zowel bord als digitaal, word ik heel blij.

Ik heb ontzettend veel zin om volgend schooljaar aan de slag te gaan
op deze leuke school en ik kijk er naar uit om er met de kinderen een
leuk en leerzaam jaar van te maken. Ik ben Gabriëla Lubbers, 42 jaar.
Ik ben getrouwd met Paul. Ons gezin bestaat verder uit een zoon van 8
(Jasper), een dochter van 6 (Amber), 2 katten (Timo en Tommy) en een
hond (Joey). Wij zijn eind april 2020 na 16 jaar in Utrecht te hebben
gewoond, verhuisd naar Hellendoorn. Ik ben een echte kleuterjuf, heb
in de 20 jaar dat ik voor de klas sta altijd lesgegeven aan groep 1/2.
In mijn vrije tijd struin ik graag kringloopwinkels en rommelmarkten af
om leuke koopjes voor thuis of in de klas te vinden. Verder vind ik het
leuk om te zingen en te stijldansen en ben ik veel (digitaal) creatief
bezig. Mijn favoriete vakantieland is Italië, die staat zeker nog op de planning als het weer
mogelijk is! Deze zomervakantie houden we het nog even op Nederland. Dit wordt mijn tweede
schooljaar op de Parkschool. Het komende jaar vind je mij in 1/2D op maandag, donderdag
en vrijdag.

Mijn naam is Sandra Beumer. Na 20 jaar op deze school voor heel veel
verschillende groepen te hebben gestaan, start ik dit jaar als
onderwijsondersteuner. Ik mag de kinderen van groep 6 tot en met 8, die
daar behoefte aan hebben, remedial teaching geven op het gebied van
lezen, spelling, rekenen en begrijpend lezen. Daarnaast begeleid ik de
plusgroepen vanaf groep 5. Ik woon, met mijn man, sinds vier jaar in het
mooie Wijhe. Wij hebben samen drie, al volwassen, kinderen en een
prachtige kleinzoon van inmiddels 1 jaar oud. Mijn hobby’s zijn lezen,
zwemmen, yoga, tuinieren en heel veel reizen en mooie landen en
continenten bezoeken. Ik heb er weer heel veel zin in om samen met
mijn enthousiaste collega’s van de Parkschool een nóg mooiere school
te maken!

Mijn naam is Pauline Doornberg-Bremmer. Ik ben 28 jaar en woon samen
met mijn man Laurens, mijn zoon Stef van 2 jaar, mijn dochter Lise van
0 jaar en mijn 2 katten in Nunspeet. In mijn vrije tijd vind ik het heerlijk
om een tijdschrift te lezen, te wandelen in het bos of om gezellige dingen
te doen met mijn vriendinnen. Vanaf februari 2020 werk ik met veel
plezier op de Parkschool. Ik heb het hier erg naar mijn zin. De
gemoedelijke sfeer in de school en de fijne samenwerking met kinderen,
collega’s en ouders geven mij veel energie. Het afgelopen schooljaar heb
ik met veel plezier voor groep 4 mogen staan. De ervaring die ik het
afgelopen jaar heb opgedaan neem ik mee naar komend schooljaar. Dit
schooljaar sta ik namelijk voor groep 4b samen met Dieuwke. Ik hoop dat
wij een heel fijn jaar tegemoet mogen gaan.

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 46 jaar later.
Want … kinderen zijn leuk, ze wijzer maken is nog leuker en een
gezellige groep vormen is het leukst!

Mijn naam is Anita Weggemans, ben getrouwd en heb drie volwassen
kinderen. Binnenkort hopen mijn man en ik grootouders te worden van
een kleindochter. Dit schooljaar werk in groep1/2d samen met juf
Gabriëla en wel op de dinsdag en woensdag. Op de vrijdag werk ik in
de groep van juf Maike (1/2b). Het is even wennen maar ik heb er veel
zin in en hoop op de mooie Parkschool nog mijn steentje te kunnen
bijdragen. Voorheen heb ik als leerkracht gewerkt op de Driesprong,
het Veldboeket en de Krullevaar in Zwolle. Op deze scholen heb ik
verschillende groepen en functies gehad maar mijn hart ligt bij de
onderbouw. Aangezien ik woonachtig ben in het mooie, groene
buitengebied van Zwolle houd ik van zitten en werken in mijn tuin.
Verder ga ik graag met manlief “camperen”, fietsen en wandelen zowel
in ons vlakke Nederland als in het bergachtige buitenland. En als ik mij de tijd gun mag ik graag
tekenen, lezen, bloemschikken en naaien.
Mijn naam is Joël Visscher, ik ben 26 jaar oud en woonachtig in
Kampen. Afgelopen jaar heb ik de gymlessen mogen verzorgen op de
donderdag. Dit schooljaar komt daar verandering in, want ik geef niet
alleen les op donderdag maar ook op dinsdag. Met veel plezier heb ik
afgelopen schooljaar samengewerkt met collega’s en leerlingen. Laten
we er weer een mooi jaar van maken!

Vanaf dit schooljaar zal ik een nieuw gezicht zijn binnen de school. Mijn
naam is Ramon Flokstra (25) en ik ben woonachtig in Zwolle. Dit jaar zal
ik naast Joël de gymlessen gaan verzorgen binnen de school. De
gymlessen zal ik verzorgen binnen de functie als Buurtsportcoach voor
SportService Zwolle. Op de vrijdag zal ik de gymlessen gaan verzorgen
op de Parkschool, hiernaast ben ik werkzaam op nog vijf andere scholen
binnen de omgeving van Zwolle. Waar Joël het gezicht is als
Buurtsportcoach van de Parkschool, ben ik dat zelf van de Zuidster in
Zwolle-Zuid.

