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Beste ouders, verzorgers, 

Tot vlak voor de zomervakantie zijn we bezig geweest met het invullen van de vacature 
voor de bovenbouw. In onderstaand stukje stelt onze nieuwe collega juf Chantal zich 

aan u voor. 

Verder zult u nog twee nieuwe gezichten in de school zien.  

Meester Robert, stagiair onderwijs assistent en meester Herman, vervangend 
conciërge omdat juf Lenie afwezig is. 

 

 

 

 
 
 
Hallo iedereen, 
Vanaf maandag ga ik samen met Nathalie en Tamara lesgeven 
in groep 6. Maar ook ga ik zelf weer de schoolbanken in want na 
een lange tijd niet voor de klas te hebben gestaan start ik met 
een herintrederscursus.  

Ik heb per 1 sept. jl. mijn fulltime baan opgezegd en besloten weer terug te keren 
naar het onderwijs. Na de PABO heb ik een aantal jaren voor de klas gestaan en 
daarna verschillende functies gehad. Zo ben ik– schrik niet – meer dan 10 jaar als 
zelfstandig leerplichtambtenaar geweest en ben ik buitengewoon 
opsporingsambtenaar geweest om voortijdig schoolverlaten te voorkomen; ik werkte 
daarnaast voor de doelgroep 18+. 
Omdat ik altijd heb gewerkt, zou ik nog veel meer werkervaring kunnen opsommen 
maar ik vind het leuker om wat andere dingen te vertellen. 
Ik had vroeger best wel boerin willen worden, het was me meegegeven omdat ik 
vaak mijn oom en tante hielp op hun boerderij. Nog steeds houd ik niet van steden 
maar van het platteland.Thuis komen is voor mij de koeien ruiken. 
Mijn moestuin geeft me veel plezier en ik zorg altijd dat er bloemen zijn. 
Met mijn man Erik heb ik een dochter die onlangs haar Bachelor Bouwkunde heeft 
afgerond.  
Wat ik belangrijk vind in het onderwijs? Dat kinderen goede methodes leren om 
problemen op te lossen, dus bijvoorbeeld rekenstrategieën. En dat ze een grote 
woordenschat krijgen voor een beter begrip. Soms is het zó moeilijk om elkaar te 
verstaan, ook al spreek je dezelfde taal. 
Hartelijke groeten van Chantal  
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Leerkracht groep 6  

Juf Chantal 
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Hallo, Mijn naam is Robert en graag stel ik mij zelf aan u voor. Ik 
ben 30 Jaar en sinds vier jaar getrouwd, met Miriam. Wij zijn de 

gelukkige ouders van onze vijf maanden oude zoon Lucas. Ik ben 
geboren en getogen in Pijnacker en heb ook op de Josephschool 

mijn basisonderwijs gevolgd. Vanaf mijn 20ste jaar ben ik werkzaam 
geweest als greenkeeper op een golfbaan. Echter, hier liggen niet 

mijn ambities.  

Mijn ambities liggen in het onderwijs! Ik ben erg blij dat ik de kans krijg om mijn stage 
als onderwijsassistent bij de Josephschool te volgen. Ik ga twee dagen in de week 

stage lopen in de Josephschool.  Daarnaast ga Ik drie dagen werken op de 
Keizerskroon als conciërge. Ik kijk er naar uit om jullie te ontmoeten. Samen maken 

we er een mooi en leerzaam jaar van! 

Robert 

 
 
 
 
 
Vanaf maandag kom ik elke ochtend de conciërge taken 
vervullen. Hiervoor ben ik werkzaam geweest in de beveiliging. 
In mijn vrije tijd heb ik zwemles gegeven aan kinderen die het 
moeilijk vonden om hun diploma te halen. Nu ben ik vrijwilliger bij 
de scouting. Ik heb er veel zin in om op de Josephschool te 
werken. Tot ziens op school 
 

 

 

 
 

Het TSO-team  is nog steeds op zoek naar enthousiaste en 

gezellige collega’s die op maandag, dinsdag, donderdag of 

vrijdag tussen 11:45-13:30 uur beschikbaar zijn om, voor vast of 
op afroep, te helpen bij de overblijf. 

Heb je nog wat vrije tijd over en lijkt het je leuk om tijdens de 

overblijf een groep kinderen te begeleiden? Meld je dan aan en kom ons 
overblijf-team versterken. Uiteraard staat er een vrijwilligersvergoeding  

tegenover. 

Voor aanmelding of meer informatie kunt u mailen naar: 

Carmen van Velzen (TSO-Coördinator Josephschool)                                                                                            
TSO@josephschoolpijnacker.nl 

 

TSO hulp gezocht 

 

 

 

Stagiair onderwijsassistent 

 

 

 

Vervangend conciërge  
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