
 
  

Nieuwsbrief september 2021 – Even voorstellen 
 

Beste ouders, 

 

Afgelopen schooljaar hebben wij van een aantal collega’s afscheid genomen en dit schooljaar 

zijn er een 7-tal collega’s gestart op De Schakel. Wellicht heeft u een aantal van deze 

collega’s al ontmoet. Hieronder stellen zij zich allemaal in (ongeveer) 5 zinnen kort aan u  

voor: 

 

 

Myléne Veldhuis – groep 7 (Donken) en 7 (Hoeven) 

 

Al jaren ben ik fanatiek zwemmer bij Aquapoldro in Apeldoorn. Naast al het 

sporten heb ik een passie voor tekenen. Ik kan niet stil zitten en ben vaak 

actief bezig. Van nature ben ik een perfectionist, dus ik probeer alles tot in 

de details te regelen. Daarnaast ben ik ambitieus en wil ik mij over een 

paar jaar graag verdiepen in de master Leren in innoveren. 

 

 

 

Britt Verkerk – groep 1/2C (Hoeven) 

 

Dag allemaal, 

Ik ben Britt Verkerk (22 jaar). Afgelopen zomer ben ik afgestudeerd 

van de Katholieke Pabo in Zwolle en ik sta nu fulltime voor groep 1/2.  

Ik heb het erg naar mijn zin hier op de Schakel.  

Vijf kreten die mij omschrijven zijn: 

sociaal, creatief, empathisch, flexibel en vrolijk.  

Ik zie jullie vast gauw op het schoolplein, tot dan! 

 

Marlies de Harder – groep 1/2A (Hoeven) 

 

Ik ben Marlies de Harder, woon in Apeldoorn en ben 39 jaar. Inmiddels ben 

ik 12 jaar getrouwd en heb ik 2 kinderen in de leeftijd van 5 en 10 jaar en 

zij zitten ook op de Schakel, locatie Donken.  

In het jaar 2005 heb ik mijn diploma behaald aan de PABO in Arnhem en 

daarna ben ik een aantal jaren werkzaam in het onderwijs geweest. Na de 

geboorte van mijn zoon, heb ik een uitstapje gemaakt naar de financiële 

wereld. Inmiddels ben ik weer terug in het onderwijs en dit jaar school 

gestart op de Schakel in groep 1/2 A en daar heb ik het enorm naar mijn 

zin! Ik werk nu al met veel plezier en geniet weer van het lesgeven!  

 

 

Annemiek Schouten – groep 1/2 Donken 

 
Bij deze de foto en de 5 kreten:  

• Nieuwe uitdaging!  

• Betrokken 

• Enthousiast  

• Het jonge kind  

• Het samen doen  

 

 

 



 

 

 

Karen Hoeflaak – groep 3B (Hoeven) 

 
Samen maken we er meer van. 

 

Hart ♥️ voor de leerlingen. 

 

20 jaar werkzaam in het onderwijs. 

 

Nieuwe uitdaging. 

 

Op naar een mooi & leerzaam schooljaar! 

 

 

Jeanine van Baaren – groep 4 (Hoeven) 

 

Ik ben Jeanine en ik werk van woe-vrij in groep 4 op de Hoeven. 

Ik ben 26 jaar, getrouwd met Brian en samen hebben wij een 

zoontje van bijna 2.  

Ik hou van gezelligheid en eerlijkheid en ik vind het belangrijk dat 
iedereen zichzelf kan zijn. 

Iedereen is uniek en het is aan mij de mooie taak om ervoor te 

zorgen dat de kinderen kunnen groeien en bloeien in onze klas!  

 

 

Peggy van Stiphout – onderwijsassistent op beide locaties 

 
Ik ben Peggy van Stiphout en ben 24 jaar.  
In Februari ben ik afgestudeerd als onderwijsassistent en ben nu 
fulltime aan het werk.  
Drie dagen op de Hoeven en 2 dagen op de Donken.  
Ik ondersteun de leerkrachten bij hun werkzaamheden.  

 
 

Daarnaast werk ik ook voor Fris daar doe ik voornamelijk de BSO en 
VSO. 
Ik heb het heel erg naar mijn zin hier op de schakel. 

 

 

Fris! VSO & BSO 

 
Van links naar rechts 

  
Kaylee:   KDV en BSO De Schakel Hoeven 
Joyce:    Peuteropvang en BSO De Schakel Hoeven 
Lisanne: PO en BSO De Schakel Donken 

  
Sanne:   Inval en BSO Eloy 

Manon: Locatiemanager Zonnewende en 

tijdelijke ondersteuning De Schakel 
Amber: Locatiemanager De Schakel 
Peggy:    Onderwijsassistente De Schakel en 
                BSO Hoeven 

 


