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23 17 t/m 21 september  
Week tegen het pesten

19 t/m 21 september  
Kamp groep 8

22 september  
Oud Papier Actie

24 september  
Instroom nieuwe kleuters

25 september  
Kick Off Cultuur 

Programma

 

3 oktober  
start Kinderboekenweek

4 oktober  
schoolreis groep 1 t/m 7
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‘Gewoon beginnen’

Geachte ouders/verzorgers,

De eerste schoolweken liggen achter ons. Er 

wordt weer volop geleerd en op het plein 

gespeeld alsof het nooit zomervakantie is 

geweest. Wij zijn dan ook ‘gewoon begonnen’ 

aan een nieuw schooljaar. Vol goede moed en frisse zin alsof we nooit zijn weggeweest. 

Vanzelfsprekend hopen we op een leerzaam en gezegend schooljaar. Daarbij werken we 

graag blijvend aan een goede samenwerking en communicatie met u als ouders/ 

verzorgers. Zo mogen we gezamenlijk bijdragen aan de ontwikkeling van ‘onze’ kinderen 

en dat is echt een geweldige en dankbare taak. Volgens het gedicht aan de rechterkant 

van deze pagina kunnen we allemaal ons steentje bijdragen.

CNS Startdienst

In de eerste schoolweek mochten we samen met veel collega’s, kinderen en ouders - van 

alle CNS scholen - het nieuwe schooljaar openen. Tijdens deze startdienst in de 

dorpskerk vroegen we een zegen aan God voor het nieuwe schooljaar. We erkennen dat 

wij Zijn zegen nodig hebben en weten dat Hij het werk van onze handen zegenen wil. 

We kijken terug op een goede en fijne startdienst. 

Tijdens de dienst werd door het team van CNS De Bron het onderstaande zegenlied gezongen. 

De God van vrede, geeft jou Zijn zegen. Op alle wegen, die je zult gaan.

Wanneer het meevalt, of soms ook tegen. Bij zon en bij regen zal Hij naast je staan

Hij is als een schaduw, die met je meegaat. Jou nooit alleen laat, want Hij is trouw

Ontvang nu de vrede en de genade. Van onze God en Vader. Zo zegent Hij jou.

Zo mogen we elkaar - met de woorden van dit lied - een Gezegend schooljaar toewensen. 

De collecte van de startdienst voor het Evangelisch Begeleidingscentrum EBC in Elburg 

heeft het mooie bedrag van € 530,- opgeleverd. Alle ‘gevers en geefsters’ hartelijk dank!

Als ik nou eens begin met

 Een vriendelijk woord 

 Een glimlach 

 Een arm om de schouder 

 Een gedachte aan jou 

 

Als ik nou eens doorga met 

 Een positief woord 

 Een belonend gebaar 

 Een aardige knipoog 

 Een moment van aandacht

Als ik me nou eens voorneem

  Positief over jou te denken 

 Je als Gods wezen te zien 

 Te begrijpen dat je niet mijn bezit bent 

 Te erkennen dat je een geschenk bent 

Wat een prachtig jaar ligt er dan voor me 

 en wat een mooie week 

 een schitterende dag 

 een heerlijk moment 

Als ik daar nu eens mee begon

 

Chris Lindhout
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Personeel

Het team van de Petraschool is versterkt met een groot aantal nieuwe collega’s al dan niet in vast of tijdelijk dienstverband. Het gaat 

om leerkrachten, intern begeleiders, onderwijsassistenten en een interim-directeur. Zij stellen zich verderop in de Petrapraat aan u 

voor. Wij zien uit naar en goede en plezierige samenwerking. Hieronder informeren wij u over de collega’s die (nog) niet op volle sterkte 

konden starten of ziek zijn. 

Voor juf Karin Aarten en haar gezin worden het spannende weken. De uitgerekende datum van de komst van de baby komt steeds 

dichterbij. We hopen dat alles goed mag gaan.

Juf Hanneke van der Weg kreeg een terugval in de vakantie en is terug in de oude situatie waarbij het per dag kan verschillen hoe het 

met haar gaat. Er is gestart met nieuwe medicatie. Als de tijd rijp is, start zij opnieuw met re-integreren. 

Juf Anja Bouw (afkomstig van de Immanuëlschool) is in 2018/2019 aan de Petraschool verbonden. Zij zal voornamelijk beleidsmatige 

taken verrichten. Anja was gestart met de werkzaamheden, maar kreeg geheel onverwacht last van vocht in de enkels en benen. 

Onderzoek wees uit dat ze een weinig voorkomende nierziekte heeft, waar ze echter volledig van kan herstellen door medicijnen. 

Voorlopig kan ze echter niet werken. 

Voor juf Angelique geldt dat de situatie vrijwel ongewijzigd is. Er zijn 3 momenten gepland per week waarop ze op school is en 

werkzaamheden verricht. 

We wensen alle collega’s (maar ook zieke ouders/verzorgers) een spoedig herstel toe!

Schoolgids en Petrapraat

In de afgelopen weken heeft u via de mail o.a. de Schoolgids 2018 - 2019 en deze Petrapraat ontvangen. Hopelijk 

is alles in goede orde aangekomen. Zo niet, alles staat ook op de website van de school (www.petraschool.net). 

Op de site kunt u ook altijd de verschillende uitgaven van de Petrapraat terugvinden, zodat u steeds actueel op 

de hoogte kunt blijven. Afgelopen woensdag heeft u een schrijven gehad om in/aan te vullen als mail vanuit 

school niet correct of bij alle aangeleverde mailadressen aankomt.

Algemene Verordening Gegevensbescherming  
& toestemming gebruik beeldmateriaal!

Voor de zomervakantie werd er in een Petrapraat vermeld dat per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

van kracht is gegaan. In de kern gaat het om gegevens- en persoonsbescherming en afspraken daarover. U moet denken aan beveiliging 

van data, transparantie en toestemming vragen over het verzamelen, verwerken en gebruiken van data. Een uitwerking van de AVG is o.a. 

het vragen van toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal aan de ouders/verzorgers. Hiervoor ontving u afgelopen woensdag een 

brief met een antwoordformulier. Intussen zijn er al heel wat formulieren teruggekomen. U zult begrijpen dat het verwerken van alle 

formulieren tijd kost. Het helpt ons daarom als de formulieren zo spoedig mogelijke retour komen en ook ondertekend zijn. Tot die tijd 

kunnen we bijvoorbeeld ook geen (aangepaste) groepslijsten meegeven. 

Welkom nieuwe leerlingen

Het schooljaar is weer begonnen. Net als andere jaren starten dan veel nieuwe leerlingen op de Petraschool. Het is vaak best spannend 

als je voor het eerst naar school gaat of als je verandert van school. Wij heten Fahd Hammadah, Edan Mehr, Rute Hagos, Aziz 

Hammadah, Abdullah Hammadah, Suboo Mehr, Marit Frens, Henok Hagos, Rosalie Boer, Eva Mouw, Maaike Farber, Rauol 

Gevers, Stephanie Timmers, Danie Portheine, Joshua Overweg, Joël van Asselt en Steijn Peters van harte welkom. Wij hopen dat 

jullie je snel thuis voelen op school.
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Vriendelijk verzoek!
Wij verzoeken u (ouders, opa’s en oma’s, enz.) vriendelijk om niet voor de ramen van de lokalen naar de kinderen te zwaaien als de 

school begonnen is (om half negen en kwart over één), of als de school nog niet uit is (om twaalf uur en om kwart over drie). Dit om 

onrust in de groepen te voorkomen.

Parkeren rond de school!

De leerlingen van de Petraschool komen op verschillende manieren naar school. Kinderen die in de directe omgeving van school wonen 

komen veelal lopend. Is de afstand wat groter komen ze op de fiets. Ook worden veel kinderen met de auto gebracht. Dat brengt op 

momenten kort voor dat de school aan en uit gaat best heel veel drukte in de straten en hofjes rond de school. Het parkeren van de 

fietsen op het plein zien we graag gebeuren in de daarvoor bestemde rekken. Voor het parkeren van de auto’s vragen wij, mede namens 

de buurtbewoners, uw aandacht. Wilt u uw auto’s parkeren op de daarvoor bestemde plekken en niet garages en uitritten blokkeren. 

Ook vragen wij u uw kinderen te attenderen op het uitstappen met tassen e.d. Er wordt soms met tassen langs auto’s van buurtbewoners 

gelopen waar dan onbedoeld met de tas langs geschuurd wordt. Dit veroorzaakt vaak een kras. Dit is erg vervelend voor de eigenaar 

van de auto. Mede namens de buurtbewoners alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Gezinsuitbreiding familie Polinder

Op 29 juli heeft Mirella (groep 7) een zusje gekregen. Van harte gefeliciteerd met 

de geboorte van Nina. Wij wensen Mirella en haar ouders en Katja en Gerwin heel 

veel geluk samen.

Week tegen het Pesten 
23

Dit jaar is de jaarlijkse Week tegen het Pesten van 17 - 21 september. Wij willen daar, als Petraschool, ook dit jaar weer aandacht aan 

besteden. Het thema is dit jaar “digitaal pesten”, een thema wat niet meteen voor de jongste kinderen van toepassing is. Dan komt in 

die groep het voorkomen van pesten in het algemeen aan de orde. We maken onder andere gebruik van materialen van de site 

weektegenpesten.com. Met name voor de grotere kinderen is het een heel actueel thema.
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Ontwikkelingen IKC Nunspeet Oost 

We zullen u o.a. via de Petrapraat en aparte brieven op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom de totstandkoming van het 

IKC waarin mogelijk het team van de Petraschool en het team van de Morgenster samen in een gebouw worden ondergebracht 

Bovendien praat de MR (team- en oudergeleding) over een voorgestelde fusie tussen de Petraschool en de Morgenster. Het gaat daarbij 

om nieuwe kansen en mogelijkheden. Er is en wordt nagedacht over het onderwijsconcept (de manier van lesgeven) en wat dit betekent 

voor de inrichting van het nog te bouwen schoolgebouw. Hiervoor wordt gesproken met verschillende partijen en krijgt de school 

ondersteuning in het uitwerken van de visie en ideeën. Een intensief maar boeiend proces, waarbij het uiteindelijk gaat om de vraag 

hoe er kwalitatief goed onderwijs kan worden gegeven aan de kinderen in de maatschappij van vandaag. Het is de bedoeling dat het 

besluit (wel of geen fusie) voor de voorjaarsvakantie 2018 valt.

Herhaling: dringende oproep voor nieuwe overblijfouders!
Namens de TSO (TSO: Tussen Schoolse Opvang) hierbij een dringend verzoek voor aanmelding van nieuwe overblijfouders! Op dit 

moment is er een tekort aan overblijfouders op maandag, dinsdag en donderdag. Dit komt doordat er steeds meer kinderen overblijven! 

U maakt het als overblijfouder, samen met één of twee SKN medewerkers, mogelijk uw kind/kinderen op te vangen tussen de middag. 

Spreekt het u aan om ongeveer één keer in de twee weken een uurtje te komen helpen dan zou dat geweldig zijn. De tijd is van 12.00 tot 

13.00 uur (maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag). De dagen dat u helpt eten uw kind(eren) gratis mee. Een overblijfkaart kost u vervolgens 

de helft van de normale prijs. Voor meer informatie of aanmelding kunt u terecht bij: Marieke Bouw m_bouw@hotmail.com

Vriendelijke groeten,  TSO Petraschool

Bericht van de gemeente Nunspeet

Bijdrage sociaal-culturele activiteiten: zodat iedereen kan meedoen!

Muziek maken, sporten, het jaarlijkse schoolreisje, kaartjes voor die leuke theatervoorstelling of een abonnement op de bibliotheek? 

Activiteiten waar iedereen graag aan mee zou willen doen, maar die helaas niet voor iedereen te betalen zijn. Geldt dat ook voor u? Dan 

biedt de bijdrage sociaal-culturele activiteiten misschien uitkomst. Dit is een regeling voor inwoners met een laag inkomen waarmee u 

bepaalde uitgaven kunt betalen. Voor volwassenen bedraagt de bijdrage per kalenderjaar maximaal € 150,- en per kind € 300,-. Hiervan 

kunt u kosten betalen voor contributies voor bijvoorbeeld muziek- en sportverenigingen, de aanschaf van sportkleding, lidmaatschappen 

voor de krant of bibliotheek, maar ook schoolreisjes of kaartjes voor een theatervoorstelling of een museum. 

Voor wie is de bijdrage sociaal-culturele activiteiten?

De bijdrage sociaal-culturele activiteiten is er voor inwoners in onze gemeente die moeten rondkomen van een laag inkomen. Voor 

alleenstaanden en alleenstaande ouders geldt dat het inkomen in de afgelopen 3 maanden niet hoger was dan € 1.136,08 per maand en 

voor gehuwden of samenwonenden € 1.622,98 per maand. Daarnaast mag uw vermogen op het moment van aanvraag niet hoger zijn 

dan € 6.020,- voor alleenstaanden of € 12.040,- voor alleenstaande ouders, gehuwden of samenwonenden. 

Vraag de bijdrage aan!

Denkt u in aanmerking te komen voor de activiteitenbijdrage? Download een aanvraagformulier op de website en print het uit. De 

ingevulde versie stuurt u daarna op naar de gemeente.

Meer regelingen

De gemeente Nunspeet heeft nog meer regelingen voor mensen met een laag inkomen. Klik op de button “Minimaregelingen” op de 

homepage van www.nunspeet.nl
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Beste kinderen, ouders en collega’s, 
 

Wat hebben jullie ons donderdag voor de vakantie een onvergetelijke dag bezorgd. Echt, de hele dag, was één groot feest. Dat ik op een 

ligfiets naar school mocht komen vond ik prachtig. Dat wilde ik eigenlijk altijd al. En dan in Nunspeet door zoveel kinderen en ouders 

met de fiets bij de Wiltsangh worden opgewacht. Op school stonden de kinderen van de groepen 1 en 2 met hun juffen en ouders. Wat 

een feestelijk onthaal. Daarna volgden er drie voorstellingen van een goochelende, buitsprekende poppenspeler. Vonden jullie dat ook 

zo knap? En aan het eind van de morgen was er die lekkere patat met een kroket of een frikandel. 

’s Middags hebben we met elkaar die prachtige liederen bij de Sing-out gezongen. En wat werden we goed begeleid door meester Gert 

en meester Gerben. Dat maakt de Sing-out echt tot een feest. Tijdens de Sing-out kreeg ik ook nog al die prachtige cadeaus, voor in de 

tuin, voor op de fiets en voor een heerlijk uitje. Ik heb al veel morgens op jullie bankje in het zonnetje mijn krant zitten lezen. Dank jullie 

wel allemaal voor die prachtige cadeaus. En tenslotte hebben we veel 

kinderen en veel ouders de hand geschud en elkaar een goede vakantie 

gewenst. 

Maar... daarna was er nog een programma, een receptie voor mensen 

van buiten de school, waar ik wel veel mee samengewerkt heb. Dat was 

ook een heel bijzondere bijeenkomst. Ook daar waren weer mooie 

woorden van dank. En daar was een geweldige verrassing...speciaal voor 

ons was Matthijn Buwalda uitgenodigd om een viertal liederen voor 

ons te zingen. Liederen die bewust voor ons waren uitgekozen (voor de 

liefhebbers: De wind draait, Dingen die je doet, Kijk niet achterom en Een 

berg rede). Zijn optreden heeft ons erg geraakt. We vinden het heel 

bijzonder dat dit voor ons geregeld was. 
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Ik ben onder de indruk van de vele mooie woorden, die ik 

gehoord heb. Van mijn kant kan ik zeggen dat ik altijd met 

veel plezier op de Petraschool heb gewerkt, dat ik het vond 

het fijn om de kinderen steeds weer te mogen ontmoeten 

en om voor jullie zo mijn best te doen, samen met alle juffen 

en meesters. 

En het was me een genoegen om iedere dag met zulke 

enthousiaste collega’s te mogen samenwerken. Ook zij 

doen hun werk met liefde voor de kinderen, dat viel me 

steeds op. 

Nog één bijzondere activiteit naar aanleiding van mijn 

afscheid wil ik niet onvermeld laten, een activiteit van de 

ouder gebedsgroep. ’s Woensdagsmorgens kwamen er een 

stuk of tien ouders in mijn kamertje. Zij hebben voor en met 

me gebeden, gedankt en ze hebben mij Gods zegen 

toegebeden. Een heel bijzondere bijeenkomst, die me 

ontroerde. Dank jullie wel. (Wist u trouwens dat er ook een 

gebedsgroep van collega’s is, die ongeveer één keer per maand 

bij elkaar komt om voor kinderen, ouders en collega’s te danken 

en te bidden?) 

Rest mij om iedereen heel, heel hartelijk te bedanken voor 

de fantastische afscheidsdag die jullie ons hebben bezorgd. 

We zijn er een paar dagen later door op vakantie gegaan. We 

moesten het allemaal eerst eens rustig een plekje geven, de 

cadeaus bekijken, de vlaggetjes en andere berichten lezen en 

alle indrukken een beetje verwerken. 

Een bijzonder woord van dank wil ik hierbij ook nog richten 

aan de commissie die deze dag zo goed (en zo stiekem) heeft 

voorbereid. Heel bijzonder hoe jullie deze dag tot zo’n groot 

succes hebben gemaakt. Nogmaals dank. 

Hartelijke groet, 

Magda en Gerard de Hoop 
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Vlak voor de zomervakantie nam Meester De Hoop, directeur van de school, vanwege gezondheidsredenen 

afscheid van de school. De school zal hem missen. Om de contiuniteit te waarborgen mag ik (Martijn van 

der Weerd) samen met Jaco Foppen tijdelijk directietaken waarnemen in afwachting van de nieuw te 

benoemen directeur. 

Graag stel ik mij daarom aan u voor. Ik ben 42 jaar, getrouwd en trotse vader van twee prachtige dochters 

van 13 en 15 jaar. Dit jaar ben ik 20 jaar werkzaam in het onderwijs, waarvan 10 jaar als (interim) directeur 

van in totaal zes verschillende scholen in het land. Naast interim directeur van de Petraschool ben ik 

directeur van De Bron (ook een school van CNS Nunspeet). Dat laatste maakt dat ik de hele week in 

Nunspeet aanwezig ben, waarvan 4 dagdelen voor de Petraschool. Het is de bedoeling dat ik elke 

maandagmorgen, dinsdagmiddag en de hele donderdag op de Petraschool te vinden ben, maar dit is dus 

flexibel in te vullen. U kunt mij (indien nodig) ook mobiel bereiken via 06 - 13 07 40 56 of mailen via 

martijnvanderweerd@cnsnunspeet.nl

Ik hoop op een fijne periode samen met het team, de kinderen en ouders. U mag van mij verwachten dat ik 

mij volledig en vol enthousiasme inzet om verder te werken aan de school- en teamontwikkeling en (de 

kwaliteit van) het onderwijs aan de kinderen. 

Om kennis te maken met de kinderen en even ‘mijn gezicht te laten zien,’ heb ik in elke groep even 

voorgelezen. Vraagt u uw kind maar eens naar het verhaal van “Floor en de Stip.” Graag tot ziens!

Martijn van der Weerd, Interim-directeur

Mijn naam is Agnes van Ommen, 39 

jaar oud en ik ben getrouwd met 

Gerben. Samen zijn we de trotse 

ouders van drie kinderen: zoon 

Michael van negen jaar, dochter 

Manoah van acht jaar en zoon Daniël 

van vier jaar. Ik ben geboren en 

getogen in Hattem en woon sinds 2005 

in Wezep. Ik ben dol op de prachtige 

Veluwse natuur en wandel graag met 

onze hond in het bos.

Ik mag juf Hanneke vervangen, en sta 

op dinsdag t/m vrijdag voor groep 

1/2C. Dit jaar heb ik mijn Pabo 

diploma gehaald, en dit is mijn eerste 

baan in het basis onderwijs. Hiervoor 

heb ik bijna tien jaar gewerkt op de 

financiële afdeling van Leger des Heils 

Gelderland. Omdat ik graag meer 

voldoening wilde halen uit mijn werk, 

heb ik destijds besloten om me om te 

scholen. Ik ben enorm blij en dankbaar 

voor deze wending en sta met erg veel 

plezier voor de klas. Daarnaast blijf ik 

als vrijwilliger nog verbonden met het 

Leger des Heils en rijd ik een avond in 

de maand met de soepbus door Zwolle. 

Het enthousiasme en de openheid van 

kleuters spreken mij erg aan. In de klas 

zitten allemaal verschillende kinderen 

bij elkaar, en dat maakt het basis-

onderwijs juist zo leuk! Ik wil elk kind 

echt zien en aandacht geven, omdat ik 

het belangrijk vind dat elk kind zich 

gezien en gewaardeerd voelt in de klas.

 

Naast het welbevinden van de 

kinderen vind ik het contact met de 

ouders en mijn collega’s ook erg 

belangrijk. Mijn deur staat open voor 

een gesprekje, dus schroom niet om 

binnen te lopen en mij aan te spreken!

Hartelijke groeten, Juf Agnes

Martijn

vanýder

Weerd

Agnes 

vanýOmmen

Even voorstellen...Even voorstellen...

Hallo, ik mag me via de Petrapraat voorstellen, 

maar sommige ouders hebben mij al op school 

gezien de afgelopen weken. Ik ben Francien 

Pijnacker Hordijk, getrouwd en moeder van vier 

super zonen (5-11 jaar). Na ruim 12 jaar gewerkt te 

hebben in Hulshorst op de Prinses Beatrixschool, 

zijn wij als gezin verhuisd naar Albanië. Daar hebben 

we bijna vier jaar zending- en ontwikkelingswerk 

gedaan. Ik heb mijn kinderen die jaren thuis-

onderwijs gegeven. Dit was intensief, maar ook 

heel waardevol. Nu zijn we weer terug in Nederland 

en heb ik een plekje gevonden op de Petraschool. 

Lesgeven aan groep 3 vind ik heel interessant, 

omdat kinderen in dit jaar enorm veel leren. Het is 

een eer om daar een steentje aan bij te dragen. 

Naast lesgeven houd ik van vertellen, lezen, 

wandelen en tijd doorbrengen met mijn gezin.

Francien

Pijnacker- 

Hordijk
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Mijn naam is Marleen Hessels, geboren en getogen in Drenthe, woonachtig in Dronten en heb twee en een half 

jaar geleden Sara gezien. Ik heb negen jaar als Mediathecaris op het Ichthus College in Dronten gewerkt, 

daarna een jaartje “genoten” van de WW. Na de WW ben ik begonnen te werken als Onderwijsassistent in het 

NT2 onderwijs. Eerst een half jaar in Lelystad, daarna twee jaar in Almere, zowel in het Primair als in het 

Voortgezet Onderwijs. Nu mag ik dan op de Petraschool werken als OA NT2. Ik ben met veel plezier begonnen 

op deze school en ervaar al een prettige samenwerking met collega’s en leerlingen. 

Hartelijk groet, Marleen Hessels
MarleenýHessels

Mijn naam is Jiddo Knol, ik ben 33 jaar en woon met mijn vrouw en 3 kinderen in Elburg. Ik 

heb 4 jaar gewerkt als sportdocent (Amsterdam en Apeldoorn). Na de afgelopen jaren mijn 

opleiding te hebben gevolgd ben ik naar de Petraschool geleid om les te geven. Het voelt als 

een voorrecht dat ik uw kinderen onder mijn hoede mag nemen!

JiddoýKnol

Ik ben voor dit komende schooljaar een nieuwe onderwijsassistente op de Petraschool. Er zijn dit jaar 
nieuwe kinderen op school gekomen die de Nederlandse taal niet goed beheersen. Ik mag ze daarbij 
helpen om het ze te leren. Ik zal mij even voorstellen. Ik ben Klazina Mulder en getrouwd met Sjaak. Wij 
hebben samen drie prachtige dochters, Jeanine, Claudia en Renate. Wij wonen in Nunspeet. Ik houd van 
racefietsen, mountainbiken en lezen. Op vakantie gaan vind ik ook fijn. Vooral met de caravan naar de 
bergen in Frankrijk. Hiervoor heb ik in het speciaal onderwijs gewerkt. Ik wil graag mijn ervaring gebruiken 
om samen met de nieuwe collega’s en de leerlingen er een mooi jaar van te maken. 
Vriendelijke groet, Klazina KlazinaýMulder

Hallo allemaal, 

Ik ben Edwin Vierhout en ik ben 20 jaar oud. 

Inmiddels ben ik vol enthousiasme begonnen aan 

mijn tweede jaar op de Petraschool. Op dit moment 

volg ik de opleiding Pabo op de Gereformeerde 

Hogeschool VIAA, in Zwolle. Ik zit in mijn vierde 

jaar en probeer op deze manier ervaring op te doen 

en te leren. Ik loop mijn LIO-stage (Leerkracht In 

Opleiding) in groep 6b. Dit houdt in dat ik 20 weken 

drie dagen in de week zelfstandig voor de klas sta. 

Als ik niet op school ben houd ik me vooral bezig 

met sporten. Ik doe 3x in de week aan crossfit en 

fitness regelmatig. Ook vind ik het erg leuk om te 

reizen, De mooiste reis die ik heb gemaakt was naar 

Nieuw-Zeeland en Australië. Daar zocht ik het 

extreme op door een parachutesprong en een 

bungeejump te doen. Verder speel ik slagwerk in 

een fanfareorkest in mijn woonplaats Hierden. Als 

u/jullie nog vragen aan mij hebben kom gerust 

langs. Ik ben op de maandag tot en met woensdag 

aanwezig in groep 6b. 

Groetjes, Edwin Vierhout

Edwin

Vierhout

Hallo! Ik ben Bart Wiersma. Ik mag dit schooljaar leerkracht zijn van 
groep 4a en 7. Op de dinsdag en woensdag sta ik in groep 4a en donderdag 
(om de week) en vrijdag sta ik in groep 7. Ik zal mij even kort voorstellen. 
Ik ben 24 jaar en kom uit Steenwijk. Vanwege trouwplannen, aanstaande 
oktober, ga ik in Elburg wonen, vandaar dat ik in deze regio zocht naar 
een baan. En met succes! Ik ben iemand die veel van sporten, muziek en 
natuur houd. Kom gerust langs, wanneer u persoonlijk wilt kennismaken. 

BartýWiersma

Hallo, mijn naam is Janet Polman. Ik ben getrouwd 

met Marco en samen hebben wij 4 prachtige zoons. Ik 

woon met veel plezier in Dronten. Sinds dit schooljaar 

ben ik Intern Begeleider van de groepen 1/2 op de 

Petraschool. Daarnaast ben ik ook werkzaam op de 

Morgenster als Intern Begeleider. In principe ben ik de 

dinsdagmiddag en donderdagmorgen aanwezig op 

de Petraschool. Nu, na 3 weken school, blijkt al dat 

dit in de praktijk soms anders loopt. U kunt mij bereiken via de leerkrachten, 

daarnaast kunt u in dringende gevallen contact opnemen via onderstaand 

mailadres. janetpolman@cnsnunspeet.nl zodat we samen op korte termijn 

een afspraak kunnen plannen.

JanetýPolman
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