Het “smoelenboek”
Groep 1-2a: Veronique en Elly
Hallo allemaal,
Mijn naam is Veronique Spits en ik werk sinds 1999 op de
Bonckert. Ik werk in groep 1-2 waar mijn hart ligt. Het mooiste
aan het werken met kleuters is dat de kinderen zo puur zijn.
Daar geniet ik heel erg van. Belangrijk vind ik dat de kinderen
volledig zichzelf kunnen zijn en dat ik als leerkracht een rijke
leeromgeving kan bieden waardoor de ontwikkeling van de
kinderen haast als vanzelf gaat. Ik heb heel veel zin in het
nieuwe schooljaar om samen met Elly, mijn duo-partner, er
weer een prachtig jaar van te maken.
Hallo allemaal, mijn naam is Elly.
Zolang ik het mij herinner ben ik bezig met het creëren van dingen,
is het niet door tekenen dan wel d.m.v. zang, spel, schrijven of
knutselen. De passie om vorm te geven is gebleven, zowel thuis,
alleen of samen met mijn vriend Jeannôt en ons zoontje Niek, met
wie ik in Nijmegen woon, als op mijn werk. Ik vind het heerlijk om
met de kinderen in de groep te ontdekken en verwonderen over wat
wij samen voor elkaar krijgen. Ik merk dat creatief werken kinderen
in beweging brengt. Ik zie kinderen meer zelfvertrouwen krijgen en
zich bewust worden van wat ze kunnen! Ik heb weer enorm veel zin
om te gaan starten na de zomervakantie.
Groep 1-2b: Mariëlle en Loes
Hallo allemaal,
Mijn naam is Mariëlle Derks en woon in Cuijk.
Ik woon daar samen met mijn man Sébastiën en mijn twee
zoontjes Rubin en Jim. Ik heb weer veel zin om, na mijn
zwangerschapsverlof van Jim, komend schooljaar weer te gaan
starten en samen met Loes de groep te gaan draaien.
In mijn vrije tijd ga ik graag hardlopen en vind ik het leuk om af te
spreken met familie en vrienden.
Hallo allemaal,
Mijn naam is Loes van Kesteren, Ik woon in Boxmeer samen met
mijn partner Clif en ons zoontje Dex. Op dit moment ben ik zwanger
van ons tweede kindje. In mijn vrije tijd ga ik het liefst dingen doen
met mijn familie en vrienden. Ik vind het erg leuk om te tekenen,
schilderen maar ook om films te kijken, boeken te lezen of muziek
te luisteren (en als niemand het hoort, zing ik het liefst uit volle
borst mee). Ik werk al tien jaar in het onderwijs. Komend
schooljaar zal ik gaan werken in groep 1-2b samen met Mariëlle
(naast mijn werk als intern begeleider). Ik heb er enorm veel zin in
om er samen met jullie een fantastisch fijn schooljaar van te
maken, maar eerst zal ik weer opnieuw moeder worden en gaan
genieten van mijn zwangerschapsverlof. Ik zie jullie allemaal weer in januari 2018.

Groep 3: Marieke en Stefanie
Hallo allemaal,
Ik ben Marieke Jansen, woon in Boxmeer en ik ben sinds 2002
werkzaam in het onderwijs. Ik heb 12 jaar in de bovenbouw
gestaan en sinds 3 jaar werk ik 4 dagen in de week in groep 3.
Dat doe ik met heel veel liefde en plezier! Ik geloof dat de
inbreng van de kinderen onmisbaar is in het vormen van goed
onderwijs. Zij vertellen mij wat ze nodig hebben. Ik kijk daarom
iedere dag in de spiegel die mijn klas mij voorhoudt. Ik leer
daardoor elke dag zeker net zoveel van de kinderen als zij van
mij!
Stefanie:
Hallo allemaal,
Mijn naam is Stefanie Jeckmans-Smeets. Ik
ben getrouwd met Bas en samen hebben we twee kinderen, Jasper
en Sofie. Inmiddels werk ik al 18 jaar met veel plezier op de
Bonckert. Ik ben begonnen bij de kleuters en heb daarna les
gegeven in de groepen 4,5,6,en 7. Nu ga ik werken in groep 3 en 4.
Wat ik erg belangrijk vind in het onderwijs, is dat een kind kan en
mag laten zien wie hij of zij is. Welbevinden is hierbij erg belangrijk.
Als een kind lekker in zijn vel zit, kan hij zich beter ontwikkelen. Ik
zie er naar uit om u en uw kind(eren) te ontmoeten!
Groep 4: Bianca en Stefanie
Hallo allemaal,
Mijn naam is Bianca. Ik woon in Boxmeer en heb sinds 2002 mijn
hart verloren aan de Bonckert. Ik ben moeder van Suus en Noor.
Ik heb veel geleerd van collega's en ouders.... maar het meeste
van de kinderen zelf. In mijn omgang met kinderen is wie ik ben,
dat wat mij drijft. Onderwijs en opvoeding zijn voor mij
onlosmakelijk verbonden met elkaar. Op school en thuis.

Groep 5: Sandra en Henny
Hallo allemaal,
Mijn naam is Sandra en ik heb van mijn hobby, werken met
kinderen, mijn beroep mogen maken. Ik sta al jaren met heel veel
plezier voor de klas. Als ik niet met school bezig ben, dan ga ik
graag met mijn jongens naar voetbalwedstrijden of we trekken er
lekker op uit in de natuur. Daarnaast vind ik het leuk om creatief
bezig te zijn en soms trek ik me terug met een fijn boek.
Studeren doe ik ook nog, ik volg namelijk de master pedagogiek
in Nijmegen. Ik ben net zoals jullie erg benieuwd naar het
volgende schooljaar. Ik heb er veel zin in!
Henny vindt u elders in dit fotoboek terug.

Groep 6: Nicole
Hallo allemaal,
Mijn naam is Nicole. Ik ben moeder van drie kinderen. Ik werk
ruim 21 jaar in het onderwijs en ga elke dag met veel plezier
naar school. Ik heb zin in volgend schooljaar om samen met
mijn groep 6 er een geweldig jaar van te maken! Tot gauw.
Groep 7: Mandy
Hallo allemaal,
Mijn naam is Mandy Creusen. Het liefst ben ik creatief bezig in de klas
en in huis (decoratie, schilderen en foto's). Ook kan ik genieten van
paardrijden, lekkere dingen koken, yoga en wandelen met m'n hond.
Wat ik belangrijk vind in mijn klas is een gezellige sfeer waarin we fijn
kunnen (samen)werken, zodat alle mooie ideeën en kwaliteiten één
geheel worden. Ik heb erg veel zin in het nieuwe schooljaar.

Groep 8: Kim en Henny
Hallo allemaal,
Ik ben Kim, moeder van Liz en Wes. Ik werk al ruim twintig jaar
met veel plezier in het onderwijs. In mijn werk is het van belang
dat er een goede relatie kan ontstaan tussen mij en elk kind.
Daarnaast werk ik hard aan een goed contact met hun ouders. Mijn
motto: ‘zonder relatie geen prestatie!’

Hallo allemaal,
Mijn naam is Henny Brand. Ik woon in Beugen en ben vader van
vier kinderen en werk al 37 jaar in het onderwijs. Mijn hobby’s
zijn voetballen, wandelen met mijn hond en klussen in en rondom
huis.
Komend schooljaar zal ik gaan werken in groep 5, 7 en 8. Een
mooie uitdaging waar ik naar uitkijk.

Intern begeleiders: Debby en Loes
Hallo allemaal,
Roger, Roza, Nikki, wielrennen, mountainbiken, vakantie,
lekker eten, Nijmegen atletiek, hakken, jurkjes, lachen.
Loes vindt u elders in dit fotoboek terug.
Onderwijsassistent: Mirjam
Hallo allemaal,
Ik ben Mirjam Janssen. Ik ben
getrouwd, woon in Boxmeer en heb een
zoontje van 7 jaar. Ik ben sinds 1996
onderwijsassistente. Ik ondersteun de
leerkracht binnen de groep of werk met
kinderen die extra ondersteuning
kunnen gebruikenbuiten de groep. Dit is
per jaar verschillend en afhankelijk van
waar de meeste zorg is.
Vrijwilliger: José
Hallo allemaal,
Mijn naam is José van den Boom. Ik woon in Boxmeer, ben
getrouwd en heb twee kinderen, Ron en Nina. Twee ochtenden in
de week kun je mij vinden in de kleutergroep, waar ik sinds zeven
jaar met heel veel plezier werk.

Conciërge: John:
Hallo allemaal,
Ik ben John Thoonen. Sinds januari 2006 ben ik conciërge van
de Bonckert. De Bonckert verhuisde toen naar ’t Bolwerk. Eind
2006 werd ik conciërge van het hele Bolwerk. Ik heb dus met
alle kinderen en alle collega’s en alle ouders van ’t Bolwerk te
maken. Elke dag. Want ik ben er altijd. Voor iedereen. Ik doe
mijn werk met veel plezier.

Met vriendelijke groet,
Willy Rothof

