
 

 

Nieuwsbrief nummer 4 
14 september 2018 
 
Voorstellen van onze stagiaires.  
Wij hebben onze stagiaires gevraagd een stukje over zichzelf te schrijven om zich op hun eigen 
manier aan u voor te stellen: 
 

Geachte ouders en verzorgers, 
Mijn naam is Felicia Wijnhorst en momenteel loop ik stage in groep 1/2 A, misschien hebben 
de kinderen het er thuis al over gehad.  
Ik ben 20 jaar, sportief en ik vind het leuk om dingen te doen met mijn familie en vrienden. Ik 
heb vijf jaar lang twee avonden per week zwemles gegeven aan kinderen van 5 tot en met 9 
jaar. Daarnaast vind ik reizen erg leuk. 
 
Ik ben derde jaars student van Hogeschool Rotterdam. Mijn vaste stagedagen zijn dinsdag en 
vrijdag. Het kan ook eens zo zijn dat ik er de hele week ben. Tijdens mijn stageperiode zal ik 
ook lessen gaan geven om ervaring op te doen, soms is dit ook een halve of een hele dag.  
Ik heb er zin in en hoop veel te leren. Als er nog vragen zijn kunt u mij of de leerkracht altijd 
benaderen. 
Met vriendelijke groet,  

Felicia Wijnhorst 

Ik ben Abdullah Erik en ben 19 jaar. Ik kom uit Den Haag en ben tweedejaars Pabo student aan de Hogeschool Rotterdam. Ik loop tot 25 januari 2019 stage in groep 3 bij Nadia. Ik ben er 

elke dinsdag en ben er een aantal keer ook een hele week bij. Ik heb er heel veel zin in en kan niet wachten om aan de slag te gaan! 

Ik ben Suna Yildirim en ik ben 18 jaar oud. Ik ben momenteel een 2e jaars Pabo student aan de Hogeschool Rotterdam. Ik ga de komende 6 maanden stage lopen bij groep 3/4 bij 

Miranda.  Ik heb er in ieder geval veel zin in en ik hoop de kinderen ook. Het wordt voor mij zeker weer een leerzame periode waarin ik veel kennis ga opdoen maar ook de kinderen wat 

ga bijbrengen als stagiaire. 

Hoi allemaal!  

Mijn naam is Romy Huiskens. Ik ben een 19-jarige, derdejaars PABO studente. Ik ben na het VWO gestart op de 
Academische PABO, maar dit beviel mij toch niet zo goed. Naast mijn studie ben ik werkzaam op een weekendschool voor 
kinderen met een leerachterstand en geef ik les aan de Taekwon-Do KUBZ op Sportschool Tim Kool. Ik kijk uit naar mijn 
stageperiode op OBS de Violier! Ik zal vanaf dinsdag 11 september op dinsdag en vrijdag te vinden zijn in groep 7/8.   

Groetjes,  

Romy Huiskens- Stagiaire groep 7/8 - OBS de Violier.  

 

 



Mag ik mijzelf even voorstellen?  

Mijn naam is Ronald Desaunois, een derdejaars PABO-student aan de  
hogeschool Rotterdam. Ik ben 25 jaar oud en woon al heel mijn leven in Delft. Ik 
zal vanaf 11 september elke dinsdag en vrijdag aanwezig zijn als stagiaire in groep 
5/6.  

Ik ben een enthousiaste jongen die graag leert. Voor ik mijn tijd als meester begon 
heb ik eerst Fysiotherapie gestudeerd. Ik kwam er na een lange tijd achter dat dit 
toch niet helemaal mijn ding was en dat ik liever andere mensen help door les te 
geven. Dit idee had ik al op de basisschool maar nooit echt doorgezet. Op de 
PABO vond ik twee jaar geleden mijn plek en ik heb het eerste jaar afgesloten met 
mijn Propedeuse op zak. De afgelopen twee schooljaren heb ik al veel stage 
gelopen in groep 1, groep 3 en groep 7 op verschillende scholen in Delfgauw en in 
Schiedam. Ik heb dus al met verschillende leeftijdsgroepen gewerkt.  

In mijn vrije tijd werk ik veel. Ik werk al meer dan 5 jaar als kok in een restaurant. 
Hier draai ik de lunch of het diner met mijn collega’s of bereid ik gerechten voor. Door deze bijbaan heb ik 
geleerd om goed met stress om te gaan. Ook op het gebied van organisatie en planning heb ik veel geleerd. 
Communicatie en samenwerking zijn hierbij erg belangrijk.  

Naast deze bijbaan zet ik me ook actief in op de Hogeschool. Zo zat ik in de kampleiding voor de nieuwe 
studenten en speelde ik in de Pabo musical “de griezelbus”. 

Ik kijk er erg naar uit om op de Obs de Violier mijn leerproces door te zetten.  

Met vriendelijke groet, 

Ronald Desaunois – Stagiaire groep 5/6 – OBS de Violier. 

 

Nog een bericht van onze logopediste; een bezoekje in de kleutergroepen. 

Geachte ouder(s), verzorger(s), 

Mijn naam is Els ten Bensel en ik werk als 
schoollogopediste op school De Violier. Ik 
ben in de plaats gekomen van mijn collega 
Els van der Maarel. Binnenkort kom ik in 
groep 1 / 2 een praatje maken met de 
kinderen tijdens de werkles. Ik let dan vooral 
op de spraak, de taal en de stem. Doel is om 
zo vroeg mogelijk enige moeite hiermee op 
te sporen. Mócht er reden zijn om uw kind 

vérder te bekijken, dan kan een screening volgen. Vooraf aan de screening wordt met u gesproken en wordt uw 
toestemming voor deze screening gevraagd.  

Heeft u nog vragen hierover dan kunt u mij op dinsdagochtend in de even week bereiken op school. Wilt u 
liever telefonisch contact dan kan dat via het telefoonnummer 06-57041562. Mailen kan ook, via het e-
mailadres: etenbensel@onderwijsdatpast.info. 

 

Met vriendelijke groet, 

Els ten Bensel 

 



 

 

 

  

 

  

 

 



UITNODIGING 
 
OPENING 
HARDLOOPROUTES  

BEATRIXPARK, SCHIEDAM 
DINSDAG 18 SEPTEMBER  
19.00 UUR 

 

 

 

 
 

 

 

BEN JIJ AL LEKKER BEZIG? 

De Schiedamse wethouder sport, 

Fahid Minhas, opent op dinsdag 18 

september om 19.00 uur feestelijk 

de nieuwe hardlooproutes in het 

Beatrixpark in Schiedam.  

 

Hij nodigt jou en andere 

Schiedammers uit om je 

hardloopschoenen aan te trekken en 

gratis mee te doen met een 

professionele hardlooptraining 

speciaal voor gevorderden, of met 

een hardloopclinic speciaal voor 

beginnende lopers. Deal? Tot de 

18de. Lekker bezig!  
 



  

 

STARTPUNT 

Het startpunt van de 2 en 3 km 

routes, is vlak voor het bruggetje in 

de barbecuezone, richting de 

kinderboerderij. Hier is ook de 

opening op dinsdag 18 september.  

  
 

  

 

200 METER SPRINTBAAN 

Naast de 2 en 3 km routes, ligt er aan de 

Parkweg ter hoogte van Voetbalvereniging 

PPSC, een splinternieuwe 200 meter 

sprintbaan. In hoeveel seconden sprint jij de 

200 meter? Kom je al in de buurt van 

Daphne haar tijden? Wij zijn benieuwd!  

 

  

 

Agenda deze week:  

18 september: Ouder-kind-activiteit groep 1 kinderen 

  18:30-19:30: Infoavond groep 1,2,3 en 3/4 

  18:00-18:30: Infoavond Viooltjes 



  

 


