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Nieuwe leerlingen 
 
Groep 1/2 

• Maryam 

• Mohamed 

• Mousa 

• Alia 

• Levi 

• Moustafa 

• Sophia 

• Jeanely 

• Jesseray 

• Sarah 

• Sena 

• N’mahyoula 
 
 
Groep 4  

• Leeandro 
 

 
Groep 5 

• Yorsalem 
 
 
Groep 6 

• Hazar 

• Felicia 
 
 
Groep 7/8 

• Fatima 
 

Welkom! 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Later dan u van ons gewend bent, ontvangt u hierbij de eerste 

nieuwsbrief van het schooljaar 2022-2023. Een nieuwsbrief vol met 

informatie waarin onder andere de nieuwe collega’s en stagiaires aan 

u voorgesteld worden.  

 

We zijn dit schooljaar goed gestart en hebben de afgelopen tijd al veel 

leuke activiteiten gehad. Daarvan vindt u op de laatste bladzijde een 

aantal foto’s. Natuurlijk krijgt u ook informatie vanuit de 

kinderopvang, de IKC-raad en de ouderraad.  

 

 

Voor straks voor u allen een fijne kerstvakantie! 

 

 

 

Team Kindcentrum Stelle-Zeemeeuw 

 

Groepsverdeling met juffen/meester 
 
Na de kerstvakantie blijft de groepsverdeling als volgt: 
 
Groep 1/2  juf Ria Schermer (hele week) 
Schakelklas  juf Sonja (ma-di) 
Groep 2/3  juf Anita (ma t/m do) en juf Marije (do-vr) 
Groep 4  juf Ria Herman (ma t/m do), juf Anniek (vr) en  

juf Larissa (wo-do-vr) 
Groep 5  juf Joyce (ma-di-do-vr) en juf Marije (wo) 
Groep 6  juf Karin Reunis (ma-di-do-vr) en juf Anniek (wo) 
Groep 7/8  juf Andrea (ma-di-vr), juf Maaike (wo-do),  

meester Mike (ma-wo t/m vr) 
 
Juf Loucka is helaas nog ziek. Juf Marije vervangt haar in groep 2/3.  
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Juultje de Stelle-Zeemeeuw 
 
Nieuwe stagiaires 
Op het kinderdagverblijf is Elham begonnen met haar stage. Ze volgt de opleiding 
pedagogisch medewerker en is tweedejaars. 
Op de peutergroep en bso lopen Lotte en Megan stage, ze lopen ook stage op school. Ze 
volgen de opleiding kind professioneel. 
 
Thema's 
Na de zomervakantie zijn we op de peutergroep begonnen met het thema "welkom Puk”  
de kinderen kijken samen met Puk waar de verschillende hoeken in de groep zijn, waar 
alles opgeruimd moet worden, welke liedjes we zingen in de kring en waar de jassen 
opgehangen moeten worden. 
Daarna hebben we het thema "wat heb ik aan vandaag” We hebben gekeken welke kleding 
je aan kunt doen in de zomer en in de winter.  
Daarna was het tijd voor het thema reuzen en kabouters. De begrippen groot en klein 
stonden centraal Samen met de kinderen van gr ½ hebben we een afsluitende activiteit 
gedaan.  
 
De tegels op het speelplein van de peuters/bso en kdv zijn eindelijk recht gelegd. Ze 
kunnen de kinderen weer veilig spelen. 
 
Kinderen die 4 jaar zijn geworden; 
Levi, Sarah, Moustafa, Sena,  N'mahyoula, Alia (Maysa en Amani).  
 

 
 Nieuws vanuit de ouderraad 
 

Het nieuwe schooljaar is weer gestart. We hopen dit schooljaar weer een hoop leuke 
activiteiten te organiseren. De OR kijkt  er in elk geval naar uit om dit samen met het team 
te organiseren. 
Met de ouderbijdrage betalen wij de activiteiten voor de kinderen. Denk hierbij aan de 
cadeautjes voor Sinterklaas, schoolreisje, schoolfeest, kerstviering. De ouderbijdrage is 20 
euro per kind. De bijdrage is vrijwillig, maar zonder uw bijdrage kunnen we niet alle 
activiteiten uitvoeren. 
 
Onze OR bestaat uit 5 ouders en 2 leerkrachten (juf Ria H en juf Joyce). De ouders die ons 
helpen in de OR zijn: Fiona (mama van Aiden en Cailin), Leyla (mama van Hilal en Ceyda), 
Reyhan (mama van Sahin), Siham (mama van Yousra en Anissa), Filiz (mama van Mikail en 
Miray) en Sultan (mama van Sena). 
 
De activiteiten worden vaak georganiseerd door een paar OR-leden en een paar 
leerkrachten. Zo hebben we hulp gehad van ouders uit de OR bij het schoolontbijt, bij het 
Sinterklaasfeest en is er  een luizencontrole gehouden. Als school zijn wij met hun hulp 
heel blij! 
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Oudertevredenheidslijst 
 

Enkele weken geleden was er een  
vragenlijst om de tevredenheid onder  
de ouders te meten. 24% van de  
ouders heeft het ingevuld. We zijn  
tevreden met het resultaat dat u  
hiernaast kunt bekijken.  

IKC-raad 
 

De IKC-raad heeft de eerste vergadering alweer achter de rug. De IKC-raad is een beetje te 
vergelijken met een medezeggenschapsraad, alleen bespreken we ook zaken van het hele 
Kindcentrum.  
 

Vanuit onze school zitten in de IKC-raad: Robert (vader van Sofie), Veli (vader van Amine), 
juf Sonja en juf Joyce. Juf Joyce is nieuw in de IKC-raad. Daarnaast worden juf Karin Karmelk 
of juf Maaike Eggermont als directie ook uitgenodigd om over bepaalde agendapunten 
uitleg te geven.  
 

Gymmen met juf Sophie 
 

De afgelopen maanden hebben we hard gewerkt in de  
gymles. Even naast al dat harde werken in de klas je hoofd  
leegmaken tijdens de gymles. Leuk dat ik groep 1 t/m 8 kan  
volgen en begeleiden. We hebben weer kennisgemaakt  
met nieuwe sporten en spellen. Tijdens de extra gym (mrt)  
ben ik met kleine groepjes aan de slag gegaan om hun  
motoriek en zelfvertrouwen te verbeteren. Dit doen we op  
een gezellige manier op maandagmorgen in het speellokaal. 
 Ook vindt er iedere maand na schooltijd een toernooi  
plaats in de Vliegende Vaart. Wat leuk om te zien dat hier  
zoveel animo voor is en dat de kinderen hier van genieten!  
In 2023 maken we er weer een leuk, gezellig en sportief jaar van! 
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Voorstellen nieuwe collega’s 
 
Hallo allemaal, 
 
Mag ik mij even voorstellen? Mijn naam is Elvira Becu en ik ben sinds dit  
schooljaar de intern begeleider op de Stelle-Zeemeeuw. Als intern  
begeleider ben ik verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en help ik  
leerkrachten en ouders met hulpvragen over de kinderen. Samen zoeken  
wij naar mogelijkheden om ieder kind te laten groeien in de ontwikkeling!  
Met heel veel plezier hoop ik u eens te spreken of te zien! 
 
Met vriendelijke groet, juf Elvira 
 

  
Beste ouders, 
 
Ik wil me graag nog even voorstellen. Ik ben Larissa Oosterhof,  
20 jaar oud en ik woon in Sas van Gent. Ik ben werkzaam als  
onderwijsassistent, maar daarnaast doe ik ook de deeltijd opleiding leraar  
basisonderwijs. Je kunt mij elke woensdag, donderdag en vrijdag vinden in  
groep 4, maar ik val ook regelmatig in bij andere groepen.  
Naast het werken op de basisschool ben ik ook werkzaam bij restaurant  
Dockside in Sas van Gent. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om activiteiten  
met vriendinnen te doen, maar ook vind ik het heerlijk om op de bank te zitten met een 
goed boek. Ik kijk ernaar uit meer te leren over de ontwikkeling van het jonge kind.  
 
Tot snel! Juf Larissa 
 

 
 
Hallo allemaal! 
 
Ik ben Francina. Ik ben moeder van 2 kinderen van 8 en 9 jaar oud en ik  
ben al 17 jaar getrouwd met mijn man. Voordat ik hier op de Stelle  
kwam werken had ik samen met mijn man een eigen binnenvaartschip  
waar we mee van Amsterdam naar Parijs voeren. Het werd tijd voor wat  
anders dus gaan leren en hier terecht gekomen. Dit bevalt me tot nu toe  
heel erg goed tussen al deze leuke kinderen dus ik hoop dat ik hier dan  
ook nog lang mag blijven.  
Ik ben nu de activiteitencoördinator en regel de buitenschoolse activiteiten en ook de 
activiteiten binnen de schooluren. Ik kan daar goed mijn creativiteit in kwijt. Met de tijd 
hoop ik ook nog meer ervaring op te mogen doen om voor de klas te mogen staan als 
onderwijsassistent. Hopelijk heeft u zo een klein beetje een beeld van wie ik ben.  
 
Groetjes juf Francina 
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Vervolg voorstellen nieuwe collega’s 
 
Hi, 
Mijn naam is Anniek ten Kate en ik ben 23 jaar oud. Afgelopen  
schooljaar ben ik afgestudeerd als hbo-pedagoog op de HZ University of  
Applied Sciences. Met dit diploma mag ik verder studeren aan de PABO  
en meteen aan de slag als leerkracht. Aan het begin van dit schooljaar  
ben ik gestart op de Stelle-Zeemeeuw. Ik werk met veel plezier als  
leerkracht in groep 4 en groep 6. Werken als leerkracht doe ik het  
allerliefst. Ik word vrolijk van de kinderen en wil ze graag iedere dag  
weer iets nieuws leren. Ik heb daarom zin in de rest van dit schooljaar  
en nog vele schooljaren die hierna volgen.  
 
Groetjes, 
Juf Anniek 
 

  
Hallo allemaal,  
 
Misschien heeft u mij de afgelopen tijd al gezien op school of hebben wij  
al kennisgemaakt, maar hierbij stel ik mij graag (alsnog) aan u voor. 
Mijn naam is Maaike Eggermont en sinds dit schooljaar heb ik twee  
functies op Kindcentrum de Stelle-Zeemeeuw: ik ben plaatsvervangend  
directeur en ik geef les in groep 7/8. Op maandag en dinsdag (en soms  
vrijdag) zit ik in het directiekantoor als plaatsvervangend directeur.  
Samen met juf Karin Karmelk vorm ik de directie van de Stelle-Zeemeeuw.  
Op woensdag en donderdag geef ik les aan groep 7/8.  
Een afwisselende baan! Mocht ik u nog niet gezien hebben, dan hoop ik u snel te 
ontmoeten.  
 
Groeten, juf Maaike 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto’s van activiteiten van de afgelopen tijd 
 

 
     Schooljudo   Herfstwandeling  MadScience 
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Voorstellen stagiaires 
 
Hallo, ik ben Roos de Vries.  
Ik zit in mijn tweede jaar van de opleiding leraar basisonderwijs en  
dat volg ik op de Hogeschool Zeeland. Ik zal de eerste helft van het  
schooljaar bij groep 7/8 stage lopen. De rest van het jaar zal ik in 
groep 2/3 stage lopen. Ik zal er de meeste weken op maandag en  
dinsdag zijn en soms zal ik een hele week aanwezig zijn. 
 
 
Ik ben Lotta Janse, tweeëntwintig jaar en woonachtig in Goes. Momenteel zit  
ik in het vierde leerjaar van de hbo studie Pedagogiek en zal ik mijn  
praktijkstage en onderzoek (scriptie) bij Stelle-Zeemeeuw uitvoeren. Op  
dinsdag, woensdag en donderdag zal ik aanwezig zijn op school. Ik ben  
niet verbonden aan een groep en zal de eerste periode vooral bezig zijn  
met observeren van de doelgroep en werkwijze. Later in mijn stage  
hoop ik kinderen individueel of in groepjes te begeleiden, sociaal- 
emotioneel of met leer-/ gedragsproblemen. 
Naast stage en school werk ik als bijbaan bij de Albert Heijn achter de  
servicebalie en bij Prokino op de kinderopvang/BSO. Als ik tijd over heb geniet ik ervan om 
tijd door te brengen met familie, vriendinnen en mijn vriend. Ook ben ik regelmatig in de 
sportschool te vinden. 
Ik hoop dat jullie net zo’n zin in het schooljaar hebben als ik en hoop dan ook dat we er 
met z’n allen een mooi jaar van kunnen maken! 

 
 

Mijn naam is Megan Vlijm, 18 jaar. Ik woon in Sint Jansteen. Ik ben  
eerstejaars student van de opleiding Kindprofessional. Dit jaar kom ik in  
groep 5 stage lopen. Ik kom stage lopen op de donderdag en vrijdag.  
Voorheen heb ik op het Reynaertcollege in Hulst gezeten, waar ik mijn  
diploma heb gehaald. Op het Reynaertcollege in Hulst heb ik meerdere  
stages gelopen in de kinderopvang en op de basisschool. Mijn hobby’s zijn  
creatief bezig zijn en met dieren of kinderen bezig te zijn. Ik heb heel veel zin  
om jullie te ontmoeten! 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



7 

 

 

Vervolg voorstellen stagiaires  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto’s van bijzondere gebeurtenissen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Voorleeskampioen Deborah                Afscheid meester Frank 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Sinterklaas 
 


