
   
 

   
 

 

Wij stellen ons aan u voor! 
 

Kindcentrum Vinkenbos 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

Team basisschool Vinkenbos  
 
 

 

Stefanie Melissen 
Functie: directeur 
Werkdagen: maandag t/m vrijdag 
 
Als bevlogen en betrokken directeur, zie ik 
kinderen graag spelend, doelgericht tot 
ontwikkeling komen in een uitdagende 
omgeving waarbij een team van professionals 
de kinderen begeleidt. 
Met enthousiasme de opvang en het onderwijs 
vormgeven samen met de kinderen, ouders en 
het team, geven mij de energie om iedere dag 
met een glimlach aan het werk te zijn.  
In mijn vrije tijd ga ik graag op reis, houd ik van 
lekker eten, hardlopen en gezelligheid met 
familie en vrienden.  
 
Contact met ouders vind ik erg waardevol, loop 
gerust binnen voor een praatje en een vraag 
stellen mag altijd! Graag tot ziens in ons 
kindcentrum! 

  

  

John Taks  
Functie: intern begeleider  
Werkdagen: ma – di – do – vrij  
  
Als leerkracht in groep 7 begonnen op de 
toenmalige Mariabasisschool, ben ik al aan mijn 
21e schooljaar in Sprundel bezig. Begonnen als 
leerkracht en later, sinds bs Vinkenbos 
werkzaam als intern begeleider.  
  
Geboren en getogen in Sprundel en nog steeds 
woonachtig, gaat dit dorp, ‘de mensen’, maar 
vooral het welzijn en de ontwikkeling van ‘onze’ 
kinderen mij daarom ook enorm aan het hart.  
  
Samen met Sabrina, mijn vrouw, hebben we 2 
kinderen, Morris (leerling in groep 8) en Noé 
(leerling in groep 5). Met trots zeg ik dan ook 
dat ik het voorrecht heb om mijn eigen 
kinderen te zien opgroeien in ‘mijn eigen’ 
directe omgeving en dorpje.  
  
Naast gezelligheid, genieten, leuke dingen doen 
en ondernemen met vooral vrienden en familie, 
heb ik van jongsaf aan nog 1 grote passie: 
voetbal!  
  
Tot snel in onze mooie school of het 
fantastische Sprundel!  



   
 

   
 

 

 

 

Tineke Haverkamp  
Functie: Intern Begeleider   
Werkdagen: dinsdag, woensdag en donderdag  
 
Met veel liefde en plezier ben ik vorig 
schooljaar gestart als intern begeleider op IKC 
Vinkenbos.  
De school waar ik iedere dag met een grote 
glimlach naar toe ga; waar positiviteit en 
betrokkenheid centraal staat.  
Samen zorgen voor een uitdagende en 
inspirerende leeromgeving, met de juiste 
begeleiding en zorg, is wat mij energie geeft. 
Hierin zijn korte lijntjes belangrijk, samen 
ondersteunen we het leerproces, de 
ontwikkeling en het geluk van onze kinderen. 
Contact vind ik heel waardevol, dus loop gerust 
binnen voor een praatje! 
In mijn vrije tijd ga ik graag uit eten, op reis of 
een dagje winkelen. Verder hou ik van yoga, 
lezen en spelletjes spelen. Dit allemaal het liefst 
met veel gezelligheid van familie en vrienden.  
 

 

 

 

Monique Mensen 

Functie: leerkracht groep 8 

Werkdagen: maandag t/m vrijdag 

 

Sinds 1 april 2022 ben ik als nieuwe collega op 

basisschool Vinkenbos komen werken. Na 8 jaar 

onderwijs te hebben verzorgd in Roosendaal 

was ik klaar voor een nieuwe stap. 

Alle jaargroepen heb ik les gegeven maar voor 

dit schooljaar mag ik lesgeven aan groep 8A. 

Ik vind het belangrijk dat ieder kind op eigen 

niveau lesstof kan verwerken in een uitdagende 

en zelfstandige leeromgeving. Hierbij vind ik 

coöperatief en actief leren een grote 

meerwaarde in het onderwijs. Natuurlijk dit 

alles in een fijne, veilige omgeving waarin ieder 

zichzelf kan zijn en tot leren kan komen. 

In mijn vrije tijd geef ik training in turnen, doe ik 

aan hardlopen maar geniet ik ook in de tuin van 

een leesboek. 

 

 

  



   
 

   
 

 

 

Jeroen Broos 

Functie: leerkracht groep 8, Bovenbouw 
coördinator en reken coördinator.  
Werkdagen: maandag t/m vrijdag 
 
Dit jaar is alweer mijn 6e jaar in groep 8. Dit jaar 
sta ik voor groep 8a. Ik probeer tijdens de 
lessen heel veel bewegend te leren zodat de 
leerlingen actief leerstof aan het (in)oefenen 
zijn.  
Ook de stap naar het voortgezet onderwijs vind 
ik een mooie om de leerlingen bij te begeleiden. 
Hierbij is vooral belangrijk dat de leerlingen op 
basis van hun keuzes, interesses en talenten de 
passende voortgezet onderwijs school kiezen.  
 
Ik vind het fantastisch om leerlingen in hun 
laatste basisschooljaar een onvergetelijk jaar te 
bezorgen waarbij afwisselend leuke activiteiten 
en ontwikkeling centraal staan. Het 
groepsgevoel vind ik in groep 8 erg belangrijk 
en dat komt het duidelijkste naar voren tijdens 
de musical en het schoolkamp. 
 
Ik ben zelf heel actief in de sport en ik probeer 
in de gymlessen graag vernieuwende lessen uit 
die de leerlingen op eigen niveau weer uitdagen 
om verder te komen in hun gymontwikkeling.  
 
Daarnaast ben ik sinds dit jaar bovenbouw 
coördinator. Ik stuur hiermee de 
bovenbouwgroepen aan en ben een 
aanspreekpunt voor collega’s in deze bouw. Een 
functie die goed bij me past en waar ik me 
graag verder in wil ontwikkelen.  
 
In mijn vrije tijd ben ik graag sportief bezig in de 
omgeving van Roosendaal. Voetballen met 
vrienden bij VV Roosendaal, Mountainbiken in 
het bos van Rucphen of ‘s avonds lekker 
hardlopen vind ik superleuk om te doen. Verder 
vind ik het superleuk om veel sport te kijken of 
leuke dingen te doen met vrienden onder genot 
van een lekker drankje.  

  



   
 

   
 

 

 

Johnny van Dijk 

Functie: leerkracht groep 7 
Werkdagen: maandag t/m vrijdag 
 
Dit schooljaar sta ik voor groep 7b. Ik vind het 
een uitdaging om alle kinderen te prikkelen in 
hun interesses en talenten, zodat alle kinderen 
zich volledig kunnen ontwikkelen. 
Ik kijk er heel erg naar uit om er samen met de 
kinderen een leerzaam, maar ook leuk 
schooljaar van te maken. In de klas houd ik van 
activerende werkvormen en probeer ik mijn 
passie voor geschiedenis en aardrijkskunde op 
de kinderen over te brengen. Het groepsgevoel 
vind ik in groep 7 erg belangrijk.  
 
In mijn vrije tijd onderneem ik graag dingen met 
mijn gezin in de buurt van Rucphen. Verder 
houd ik van hardlopen en probeer ik zoveel 
mogelijk sporten te volgen op tv. 

 

 

Rick Waalwijk 

Functie: leerkracht groep 7 
Werkdagen: maandag t/m vrijdag 

  

In het schooljaar 2021/2022 ben ik gestart als 
leerkracht op het kindcentrum Vinkenbos. Dit 
schooljaar mag ik de leerlingen van groep 7 
onderwijzen. 
 
Het mooiste aan dit beroep vind ik de 
gesprekken die ik met de leerlingen heb over de 
dagelijkse gang van zaken en de groei die zij 
doormaken in een schooljaar. Een fijne en 
veilige sfeer in de klas staat bij mij bovenaan. 
 
Verder ben ik een sportieveling in mijn vrije tijd 
en doe ik veel leuke activiteiten met mijn 
vrienden.   
 

 

  



   
 

   
 

 

 

Kitty Brans  
Functie: Leerkracht groep 6  
Werkdagen: dinsdag, donderdag en vrijdag 
 
Ruim 37 jaar sta ik inmiddels voor de klas en 
elke nieuwe dag is steeds weer anders en 
daardoor ook een uitdaging. Het 
allerbelangrijkst vind ik dat de kinderen met 
plezier naar school komen en positief 
terugkijken op een schooldag. Een goede sfeer 
en respect voor elkaar dragen daaraan zeker bij. 
 
In mijn vrije tijd wandel ik graag met mijn 
honden, breng ik veel tijd door met mijn 
kleindochters, vind ik het heerlijk om uitgebreid 
te koken maar word ik er ook blij van om 
gewoon even niks te doen. 
 

  

  

Monique van Overveld  
Functie: Leerkracht groep 6  
Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag 
 
Dit is mijn eerste schooljaar op basisschool 
Vinkenbos. Ik ben heel fijn gestart en werk met 
veel plezier in groep 6b.  
 
Een fijne sfeer in de klas en met een goed 
gevoel naar school gaan vind ik het 
allerbelangrijkste. 
In de klas vind ik het mooi om te leren van en 
met elkaar. Ik vind het leuk om met activerende 
werkvormen te werken en zet ook coöperatief 
leren in mijn dagelijks lesgeven. Ook ik leer nog 
elke dag van de kinderen en dat vind ik zo mooi 
aan mijn vak! 
 
In mijn vrije tijd ben ik graag buiten. Wandelen, 
fietsen, hardlopen of lekker een dag naar zee 
met mijn gezin. Daar word ik blij van! 
 

  



   
 

   
 

  

  

Anke Koeken  
Functie: Leerkracht groep 6  
Werkdagen: maandag, dinsdag en woensdag 
 
Dit schooljaar ben ik gestart op basisschool 
Vinkenbos in groep 6a. Wat ben ik fijn 
ontvangen door mijn collega's en de kinderen in 
de klas. Het allerbelangrijkste vind ik dat 
kinderen graag naar school toe gaan. Dat staat 
voorop. Ik maak gebruik van coöperatief leren 
tijdens mijn lessen. Met allerlei werkvormen 
gaan we aan de slag. De kinderen kunnen zo 
regelmatig even bewegen en veel van elkaar 
leren.  
 
Ik houd ervan om lekker buiten te zijn. Ik 
wandel graag in het bos met mijn gezin, 
hardlopen doe ik wekelijks en ook ben ik nog 
regelmatig op het voetbalveld te zien. 
 

 

 

Femke van der Ha  
Functie: Leerkracht groep 6  
Werkdagen: donderdag & vrijdag 
 
In maart 2022 ben ik in groep 7 gestart bij 
Basisschool Vinkenbos. Dit schooljaar geef ik 2 
dagen per week les aan groep 6B.  
 
Samen met de kinderen zoek ik naar hun 
talenten en uitdagingen. Door bemoediging en 
autonomie, houden zij invloed op hun eigen 
leerproces én voelen zij zich betrokken.  
Als een kind lekker in zijn vel zit, komt het ook 
beter tot leren.  
 
In mijn vrije tijd geniet ik met mijn man van 
onze 3 pubers. Ik krijg energie van wandelen en 
naar het strand gaan, in welk weer dan ook.  
 

  



   
 

   
 

 

 

Sabine van Diest 

Functie: leerkracht groep 5, PBS-coördinator 

Werkdagen: maandag t/m vrijdag 

 

Dit schooljaar geef ik met plezier les aan groep 

5! 

Ik vind het belangrijk dat kinderen zich op 

school veilig voelen, dat is de basis om tot leren 

te komen. Samen zorgen voor een positieve en 

sociale omgeving die het leren bevordert. 

Daarom ben ik erg enthousiast over het PBS-

traject dat we, als IKC Vinkenbos, vorig 

schooljaar gestart zijn! 

 

In mijn vrije tijd wandel ik graag, haak ik 

regelmatig en speel fanatiek 

gezelschapsspellen. 

 

 

 

Anouk de Bruijn 
Functie: leerkracht groep 4B 
Werkdagen: woensdag, donderdag en vrijdag 
 
Nadat ik een aantal jaar in de 
gehandicaptenzorg heb gewerkt, heb ik een 
carrièreswitch gemaakt naar het onderwijs. 
Sinds het schooljaar 2020-2021 ben ik 
werkzaam in groep 4 op basisschool Vinkenbos. 
Ik heb het enorm naar mijn zin hier op school.  
Het belangrijkste vind ik om kinderen het naar 
hun zin te maken op school. Een fijne sfeer in 
de klas vind ik erg belangrijk. Ik geniet ervan als 
kinderen met een trots gevoel naar huis toe 
gaan.  
 
Mijn vrije tijd besteed ik graag aan mijn gezin, 
uitstapjes met vriendinnen, naar NAC, 
gezelschapspelletjes met vrienden en als echte 
bekenaar vier ik graag carnaval.   

  



   
 

   
 

 

 

Lotte van Ruiten 
 
Functie: Leerkracht groep 4-5A, middenbouw-
coördinator, secretaris MR. 
Werkdagen: maandag t/m vrijdag 
 
Ik vind het belangrijk om een vertrouwde plek 
te bieden aan de kinderen waar ze zich 
voorbereiden op een toekomst in de 
samenleving. En ze hierin uit te dagen en zo 
talenten te ontplooien en persoonlijk te 
groeien. 
 
In  mijn vrije tijd vind ik het leuk om met mijn 
hond te wandelen en te trainen. Ook vind ik het 
leuk om creatief bezig te zijn. En zwemmen is 
mijn sportieve hobby. 

 

 

Nienke Pertijs 
Functie: leerkracht groep 3b  
Werkdagen: maandag t/m vrijdag 
 
Ik ben nu voor het tweede jaar werkzaam hier 
op school in groep 3. Een ontzettend leuk jaar 
waarin je de kinderen grote sprongen ziet 
maken in hun ontwikkeling. In groep 3 zetten 
we veel in op spelend en bewegend leren. Zo is 
er in de middag tijd voor hoekenwerk, sinds dit 
schooljaar is het hoekenwerk altijd verbonden 
aan een thema, het is heel leuk om te zien hoe 
enthousiast de kinderen aan het werk zijn 
tijdens het hoekenwerk. In de ochtend hebben 
we tussen het werken door verschillende 
werkvormen zodat de kinderen ook bewegend 
aan het leren zijn.  
 
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om creatief 
bezig te zijn en een boek te lezen. Daarnaast 
vind ik het ook heel leuk om spelletjes te spelen 
en lekker uit eten te gaan met vrienden of 
familie.  

  



   
 

   
 

 

 

Joyce Lodewijks 
Functie: Leerkracht groep 3A, voorzitter MR. 
Werkdagen: maandag, dinsdag en woensdag 
 
Met veel passie en betrokkenheid sta ik dit 
schooljaar 3 dagen in groep 3. Ik vind het 
prachtig om de leerlingen te zien groeien in hun 
ontwikkeling. Onbevangen, enthousiast, en vol 
nieuwsgierigheid ontdekken de leerlingen dat ze 
kunnen lezen, schrijven en rekenen. Een magisch 
schooljaar waarbij bewegend leren met 
regelmaat wordt toegepast.  
 
In mijn vrije tijd ga ik graag wandelen in de 
natuur. Ik vind het heerlijk om te tuinieren. Ik 
geniet ervan om samen met mijn gezin erop uit 
te trekken met de caravan.  
 

 

 

Heidy Bastiaansen 
Functie: leerkracht groep 3a 
Werkdagen:  donderdag & vrijdag 
 
Op de dagen dat ik werkzaam ben op 
Kindcentrum Vinkenbos geniet ik met volle 
teugen van de omgang met de kinderen.  Ik vind 
het prachtig om de kinderen als persoontje te 
leren kennen. Het is mooi om ze te mogen 
begeleiden bij het leren lezen, schrijven en het 
leren rekenen. Om les te mogen geven in groep 
3 is echt een cadeautje.  Ik hou van bewegend 
leren en van buitenonderwijs en samen met 
Joyce en Nienke zetten we deze werkvormen 
ook in bij de leerstof van groep 3. 
 
Mijn vrije tijd vul ik in met hardlopen, bootcamp 
en geocachen.  Ik hou van uiteten, film- en 
spelletjesavonden & van creatief bezig zijn 
achter mijn naaimachine.  Ik woon samen met 
mijn man en onze kinderen in Zundert en we 
zijn actief betrokken bij het Zundertse 
bloemencorso  
 

  



   
 

   
 

 Elsemieke van Sprundel 
Functie: Leerkracht groep 1-2D, Digitale 
geletterdheid expert 
Werkdagen: maandag t/m woensdag 
 
Ik geef al een aantal jaar les aan groep 1-2. 
Lesgeven aan kleuters vind ik het leukste wat er 
is. Geen dag is hetzelfde en je kunt goed 
inspelen op de interesses van de kinderen 
doordat we werken met thema’s. In de 
kleutergroepen is voorlezen erg belangrijk. Ik 
vind het leuk om kinderen helemaal in een 
verhaal te zien zitten. Ik werk momenteel 3 
dagen. Om de week sta ik op woensdag buiten 
de groep om te werken aan allerlei ICT 
gerelateerde dingen. 
 
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te wandelen 
samen met mijn dochter Roos in de 
kinderwagen. Ik vind het ook leuk om 
gezelschapsspelletjes te spelen. Samen met 
mijn man organiseren wij vaak 
spelletjesavonden in onze familie. 

 

 

Sandra Deelen 

Functie: leerkracht groep 1-2B en coördinator 
Hoogbegaafdheid onderbouw 
Werkdagen: maandag, dinsdag en woensdag 

  

Sinds januari 2022 ben ik werkzaam op het 
kindcentrum Vinkenbos. Met veel passie werk 
ik al bijna 10 jaar met kleuters. Zij hebben mijn 
hart verovert met hun oprechtheid, 
spontaniteit en de verwondering van de wereld 
om hun heen. 
 
In mijn vrije tijd ben ik druk met mijn 2 
kinderen. Familie en vrienden zijn heel 
belangrijk voor mij. Veder hou ik van Yoga, 
winkelen, lezen, wandelen en koken. 

  



   
 

   
 

 

 

Anneloes Hobe 
Functie: leerkracht groep 1-2C 
Werkdagen: maandag, dinsdag en vrijdag 
 
Sinds dit jaar werk ik op basisschool Vinkenbos. 
Elke dag is anders en kleuters ontwikkelen zich 
ontzettend snel en dat maakt het werken in de 
kleutergroep zo leuk!  
Ik vind het belangrijk dat kinderen zich veilig en 
vertrouwd voelen in de klas, zo kunnen 
kinderen echt zichzelf zijn in de klas. 
 
In mijn vrije tijd maak ik graag muziek, en speel 
dan ook al vanaf jongs af aan hobo. Daarnaast 
vind ik het heerlijk om te bakken en te koken, 
ook verwend worden door een goed restaurant 
is iets waar ik van kan genieten! 

 

 

Kristel de Koning-Boumeester 
Functie: leerkracht groep 1-2A 
Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag 
 
Dit schooljaar ben ik gestart op Vinkenbos. Ik 
geef met veel liefde en plezier les aan kleuters. 
De ontdekkende en nieuwsgierige houding die 
kleuters hebben, vind ik geweldig! Daarnaast 
vind ik het belangrijk alle kinderen te zien en 
samen te spelen of werken.  
 
In mijn vrije tijd geniet ik van/met ons gezin. 
Leuke dingen samendoen of een dagje weg. 
Creatief bezig zijn vind ik heerlijk op de bank 
thuis. Maar ik geniet ook van muziek luisteren, 
wandelen en uiteten gaan.  

  



   
 

   
 

 Sheila Kas-Gerritse 
Functie: leerkracht groep 1-2C  
Werkdagen: maandag, dinsdag en vrijdag 
 
Met heel veel plezier werk ik al een aantal jaren 
in een kleutergroep. Geen dag is hetzelfde en 
wat kan ik genieten en soms ook erg lachen van 
de spontane opmerkingen van de kinderen. Het 
is mooi om te zien hoe kinderen zich in hun 
kleuterjaren ontwikkelen. 
 
Ik vind het erg leuk om thema’s die voorbij 
komen in de kleutergroep uit te werken en op 
zoek te gaan naar ideeën voor in de 
speelhoeken.  
 
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te gaan 
zwemmen, een dagje weg te gaan of gewoon 
lekker thuis te zijn met mijn gezin.  

 
 

 

Lianda Mouws 
Functie: leerkracht groep 1-2C en coördinator 
onderbouw 
Werkdagen: dinsdag, woensdag, donderdag 
 
Kinderen spelenderwijs begeleiden in hun 
ontwikkeling passend binnen hun 
mogelijkheden is wat mij betreft het mooiste 
dat er is. Ik geniet enorm van de spontaniteit en 
openheid van alle kinderen. 
 
In de kleutergroepen werken we met thema’s 
die we in de hoeken verder uitdiepen. Het is 
mooi om te zien dat kinderen hier samen tot 
spel komen en komen met dingen waar je zelf 
nog niet aan gedacht hebt. 
Een fijne samenwerking met collega’s en ouders 
vind ik erg belangrijk.  
 
In mijn vrije tijd ga ik graag wandelen of 
winkelen. Verder breng ik graag tijd door met 
familie en vrienden. 

  



   
 

   
 

 

 

Jolanda Dingenouts 
Functie: leerkracht groep 1-2 A en 1-2-D 
Werkdagen: woensdag-donderdag en vrijdag. 
 
Ik werk bijna 40 jaar met erg veel plezier met 
kleuters. Hoe mooi is het om deze kinderen te 
zien groeien vanaf het moment dat ze wat 
bedeesd binnenkomen als jongste kleuter en 
weggaan als stoere leerling naar groep 3. Maar 
dan vooral het leuke en het spontane gedrag  
blijven zien van de kleuters. Ieder kind heeft 
iets moois in zich en dat moeten we blijven 
zien. De kleuters vooruit helpen en vooral heel 
erg blij zijn als ze op hun manier vorderingen 
maken. Gezelligheid staat ook hoog in het 
vaandel bij mij. Als het gezellig is in je groep 
kunnen ze het beste uit zichzelf halen. Gym en 
muzieklessen vind ik erg leuk om te doen met 
deze doelgroep.  
 
In mijn vrije tijd ga ik graag op pad met mijn 
dweilband om muziek te spelen. Ik speel op een 
alt saxofoon. Verder is het erg fijn om mijn vrije 
tijd door te brengen met mijn man, kinderen en 
mijn kleinkinderen.  

 
 

 
 

Tessa Aerts 

Functie: leerkracht groep 1-2 B 

Werkdagen: maandag, donderdag, vrijdag 

 

Dit schooljaar geef ik met veel plezier les aan 

groep 1-2 B. Ik geniet van de spontaniteit, 

eerlijkheid en creativiteit van de kinderen. Wat 

kunnen ze toch mooie opmerkingen maken! 

Geen een dag is hetzelfde. Ik vind het belangrijk 

dat de kinderen lekker in hun vel zitten en 

zichzelf kunnen zijn.  

In mijn vrije tijd ga ik graag uitstapjes maken 

met mijn vriend en onze twee dochters, 

wandelen, afspreken met vrienden/familie, 

naar een concert en schilderen. 

  



   
 

   
 

 

 

Miriam Assalhi 
Functie: onderwijsassistent 
Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag 
 
Na de zomervakantie is het mijn 5e jaar dat ik 
vol enthousiasme en plezier op IKC Vinkenbos 
mag werken. Het begeleiden van leerlingen in 
kleine groepjes is mijn passie en gedrevenheid.  
Elke dag sta ik weer voor een nieuwe uitdaging, 
wat voor mij heel veel energie geeft.  
Aan het eind van de begeleiding gaan de 
leerlingen vol enthousiasme weer terug naar de 
klas met de gedachte dat zij het doel van de les 
hebben bereikt. Hierdoor waardeer ik mijn 
eigen werk dagelijks, waardoor ik iedere dag vol 
goede moed kan starten.  
 
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om lekker uit 
eten te gaan en om samen met mijn man en 
dochter Nour de stad in te duiken.  Verder 
breng ik graag veel tijd door met mijn familie.  
 

 
 

 

Ezra de Rooij 

Functie: Onderwijsassistent 
Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag, 

vrijdag 

  

In het schooljaar 2020/2021 ben ik begonnen 
als onderwijsassistent op basisschool 
Vinkenbos. Ik ben dit jaar werkzaam bij de 
groepen 4, 4/5 en 5. Zelfstandigheid en een 
gezellige sfeer zijn voor mij het 
allerbelangrijkste!  
 
Het mooiste aan dit werk vind ik de glimlach op 
de gezichten van de kinderen na wéér een 
positieve ervaring! Ik ben blij om de 
ontwikkeling van de kinderen te zien en ze 
hierbij te helpen.  
 
In mijn vrije tijd sport ik graag. Dit jaar ben ik 

begonnen met de PABO, hiervoor loop ik mijn 

stage, op maandag, bij juf Lotte in groep 4/5.  

  



   
 

   
 

 

 

Amber van de Reep 
Functie: onderwijsassistent 
Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag, 
vrijdagochtend 
  
Ik werk met plezier en enthousiasme op het 
kindcentrum Vinkenbos.  
Dit schooljaar ben ik werkzaam in de groepen 3 
en 6.   
Ik vind het fantastisch om kinderen te helpen bij 
hun ontwikkeling en om ze te zien groeien. Ik 
vind het prachtig dat ik hierin kinderen mag 
begeleiden en ondersteunen. Ik maak graag een 
praatje, zowel met de kinderen als met collega’s. 
Sfeer en gezelligheid staan bij mij hoog op mijn 
lijstje. Belangrijk vind ik dat kinderen zich 
gehoord voelen en weten dat ze alles kunnen 
vertellen.  
  
Ik volg hiernaast de opleiding tot leraar 
ondersteuner en heb de ambitie om vervolgens 
de pabo te gaan doen. Ik wil me graag verder 
ontwikkelen. Dit doe ik iedere dag.  
  
In mijn vrije tijd hockey ik graag en breng ik tijd 
door met familie en vrienden. 

 Natasja Dekker  
Functie: Onderwijsassistent   
Werkdagen: Maandag t/m vrijdag  
 
Ik ben in mei 2022 gestart als onderwijsassistent 
op basisschool Vinkenbos. Ik ben werkzaam in 
de groepen 1 t/m 3. 
 
In de begeleiding van groepjes vind ik het 
belangrijk dat kinderen leren door zelf actief te 
zijn. Ik ga op zoek naar de behoeften van het 
kind en probeer hier zo goed mogelijk bij aan te 
sluiten met de begeleiding.  
 
In mijn vrije tijd doe ik vooral leuke dingen met 
mijn familie en vrienden. In mijn vrije uurtjes 
ben ik regelmatig te vinden in de sportschool. Ik 
sta graag in de keuken om lekkere dingen te 
koken/ bakken.  

  



   
 

   
 

 

 

Maurice van Heck 
Functie: conciërge 
Werkdagen: maandagmiddag,  dinsdagmiddag 
en donderdag 
Sinds 1 november ben ik begonnen als 
conciërge op basisschool Vinkenbos. Mijn naam 
is Maurice van Heck en ik woon in Klundert. Ik 
ben getrouwd, heb 4 kinderen en 2 
kleinkinderen. Mijn hobby’s zijn wandelen, 
klussen en koi’s houden. Ook hebben wij 4 
poezen en 1 Franse Bulldog. Conciërge is voor 
mij een nieuwe uitdaging en ik heb er zin in. 

    Adje van den Broek 
Functie: vrijwillige hulp 
Werkdagen: ma, di, wo en vrijdag ochtend 
 
Met veel plezier ben ik al jaren 4 ochtenden op 
school te vinden. Het is leuk om alle kinderen te 
zien opgroeien. 
Verder zorg ik dat er koffie/thee is gezet en doe 
allerlei conciërge werkzaamheden.  
 
Hiernaast help ik bij de TSO 
 
 

 
 

 

Karin Honings-Franken   
Functie: administratief medewerkster  
Werkdagen: maandag-, dinsdag-, donderdag en 
vrijdagochtend  
 
Ik ben in 2008 begonnen bij de Prof. 
Gielenstichting op diverse basisscholen.  
Op dit moment werk ik alleen nog op 
Vinkenbos. 
 
Dagelijks ga ik met veel plezier naar mijn werk. 
Het contact met collega’s, leerlingen en ouders 
vind ik fijn.  
Geen dag is hetzelfde. 
 
Ik ben geboren in St. Willebrord en woon er nog 
steeds. Getrouwd met René en samen hebben 
we één zoon Nicky en 2 hondjes (Tommie en 
Jerrie). 
In mijn vrije tijd ga ik graag wandelen met mijn 
man en 2 hondjes.  
Ik vind het contact met mijn familie en vrienden 
waardevol en ga graag op vakantie.  

 

  



   
 

   
 

Team Kober Kinderopvang 
 

 

Hallo, 
 
Ik ben Helma Tettelaar-van Tilborg. 
Ik ben getrouwd met Hans. Wij hebben 2 
dochters, Dione en Ine. En niet te vergeten onze 
hond Nala. 
Ik woon met veel plezier in Raamsdonsveer.  
 
Ongeveer 2017 ben ik bij Vinkenbos komen 
werken. Mijn werkzaamheden vinden plaats op 
de peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang van 
Kober. 
 
Mijn hobby’s zijn: haken, wandelen, tekenen, 
schilderen, kleding maken, sporten….. gewoon 
lekker creatief bezig zijn en proberen veel te 
bewegen. 

 
 

Hoi, 
 
Mij naam is Lean van Dijk. 
Ik ben getrouwd en heb 2 volwassen kinderen. 
We wonen in Sprundel, in het buitengebied.  
 
Ik hou van de natuur en wandel of fiets graag. 
 
Lezen is ook iets wat ik graag doe.  
Ik ben werkzaam in de kinderopvang vanaf 2002 
en geniet hier nog steeds heel erg van! 

 

 

Hallo,  
 
Ik zal mezelf even voorstellen. 
Mijn naam is Conny van Bavel en woon samen 
met mijn man in Rucphen. 
Samen hebben we 3 zonen en genieten we van 
3 kleinkinderen. 
 
In mijn vrije tijd wandel en fiets ik graag. 
 
Sinds 2003 ben ik werkzaam in de 
kinderopvang. 
 
Ik geniet ervan om deel uit te mogen maken en 
bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling van 
kinderen. 

  



   
 

   
 

 

 

Hallo, 
 
Ik ben Jorinda van Sande. 
Samen met mijn man en onze dochter en zoon 
woon ik in Sprundel. 
 
Sinds 2000 ben ik werkzaam in de 
kinderopvang. Dit doe ik elke dag weer met veel 
plezier. 
Ik vind het belangrijk dat kinderen zich ‘thuis’ 
voelen om ze zo makkelijker verder te brengen 
in hun ontwikkeling. 
Die sprekende gezichtjes bij een trots 
momentje, zo mooi! 

 
 

Mijn naam is Wendy vanTiel. 
Jullie kunnen mij  maandag tegenkomen in de t
ussenschoolse opvang.  
In mijn vrije tijd ben ik regelmatig te vinden  bui
ten voor een wandeling of op de fiets   
Ik woon samen in Hoeven  en wij hebben twee 
dochters en een zoon van 11-9&7 jaar 
Sommigen kennen mij al via de buitenschoolse 
opvang/pto of kinderdagverblijf  waar ik ook reg
elmatig te vinden ben  als invalkracht  
Groetjes Wendy van Tiel 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Hallo, 
Mijn naam is Anouk Verstraaten. Ik ben 
woonachtig in Roosendaal. Ik werk sinds 1995 al 
met veel plezier in de kinderopvang. Ik ben 
begonnen bij de locatie Ukkenburg in Sprundel. 
Daarna zijn we verhuist naar Bassischool 
Vinkenbos waar ik nog steeds met veel plezier 
werk. 
In de kinderopvang werken geeft mijn veel 
voldoening; je krijgt zoveel liefde en vreugde 
terug van de kinderen. Ik vind het erg leuk om 
een kind helemaal te zien opgroeien van baby 
tot kleuter, zelfs als ze ouder worden.  
Op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag 
werk ik op de kabouter groep.  
 
Groetjes Anouk 
 

  



   
 

   
 

 Hallo ik ben Ernestine Schonk, 
 
Sinds oktober 2021 ben ik werkzaam bij Kober 
en ben ik op de dinsdag en donderdag bij de 
bso in Sprundel. 
Ik heb 4 kinderen en ben Jaren docent geweest 
in her voortgezet 
onderwijs als docent lichamelijke opvoeding. 

 

Hoi, 
 
Ik heet Nadia Confurius. 
Ik ben op de woensdag aanwezig op het 
kinderdagverblijf. 
 
Groetjes Nadia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hallo, 
Ik ben Christel van Osta, ik ben getrouwd en 
heb 2 zoontjes en 1 dochter. Ik woon met veel 
plezier in Hoeven en werk sinds september 
2022 op Vinkenbos. Samen met Jorinda en 
Helma werk ik op peuterspeelzaal de molletjes. 
Ik hou ervan om leuke dingen te doen, zoals op 
vakantie gaan, uit eten, feestjes en winkelen. 
 
Groetjes Christel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hallo, 
 
Ik ben Mijke van Rossem, geboren in 1993 en 
woon samen met mijn vriend en 2 schatten van 
jongens in Sint Willebrord. 
Al vanaf een klein meisje ben ik gek op 
kinderen, ik ben daarom de opleiding tot 
pedagogisch medewerker gaan doen en al snel 
gaan werken. Eerst bij een kleinschalig 
kinderdagverblijf, wegens verhuizing ben ik 
terecht gekomen bij kober en werk alweer een 
aantal jaar met plezier op Vinkenbos.  
Je komt mij op maandag, dinsdag en donderdag 
tegen op de peutergroep de Reuzen. 
 
Liefs Mijke 
 

  



   
 

   
 

 
 

 
 
 

Hallo, 
 
Ik ben Samanta van Dijkhorst en werkzaam als 
groepshulp op Vinkenbos, wat ik met veel 
plezier doe. De liefde en de vreugde die 
kinderen overbrengen is overweldigend! In het 
dagelijks leven ben ik getrouwd met Berry en 
hebben we samen een zoon genaamd Brett. 
Ik hou heel erg van uit eten gaan, een 
wandeling maken, sporten op zijn tijd, gezellige 
dingen doen met onze zoon, met vrienden en 
mensen die ons dichtbij staan.  
 
Carpe Diem! 

 
 
 

 
 
 
 
 

Beste ouders en/of verzorgers,  
Mijn naam is Demi Aarts, ik ben 27 jaar en 
woon sinds kort in Roosendaal. Sinds november 
2022 werk ik bij het Vinkenbos op de verticale 
Kabouter groep. Hier werk ik op maandag, 
dinsdag, donderdag en vrijdag. Het werken op 
een verticale groep is ontzettend mooi, door de 
interactie tussen de allerkleinsten en de iets 
grotere kinderen. Ze leren van elkaar en helpen 
elkaar. In mijn vrije tijd ben ik graag bij mijn 
huisdieren. Thuis heb ik twee katten die erg van 
kroelen houden en vlakbij het bos staat mijn 
shetlander. Met haar maak ik graag grote 
wandelingen of doe ik wat grondwerk. Hier 
genieten we samen van. Daarnaast ga ik graag 
naar concerten en voorstellingen of een dagje 
uit.  
Tot ziens op het Vinkenbos! 
 

 

 
 
 
 

Hallo, 
Graag stel ik mijzelf voor.... 
Mijn naam is Wendy Vrijdag. Ik ben getrouwd 
en ik ben moeder van 2 dochters. Mijn hobby's 
zijn, creatief bezig zijn, ik wandel graag en hou 
van lezen en muziek. Ik woon in Etten-Leur en 
werk sinds maart 2022 bij kober Vinkenbos. 
Ik ben maandag, dinsdag en donderdag 
werkzaam bij de buitenschoolse opvang op de 
groepen De bevers en de Beren. 
 
Groetjes Wendy 

  



   
 

   
 

 
 

 

Hallo, 
Ik ben Jolanda en werk al meer dan 20 jaar in de 
kinderopvang. Ik werk op de groep de reuzen 
op het kinderdagverblijf. Nog altijd vind ik het 
fijn om met kinderen te werken, ze zijn zo 
heerlijk spontaan en open. Ik vind het erg leuk 
om met de kinderen te spelen, verhaaltjes te 
lezen en te knutselen, liedjes te zingen enz.... 
Ik ben getrouwd en woon in st Willebrord. We 
hebben 1 zoon die inmiddels volwassen is. Als 
hobby's heb ik lezen, bloemschikken en 
knutselen. 
 
Groetjes Jolanda 
 

 

 

Hallo, 
Ik ben Elise Luijkx. Ik woon in Rucphen en ben 
getrouwd met Ron. We hebben 2 kinderen. Ik 
wandel graag en maak ook toertochten op mijn 
racefiets. 
Sinds januari 2020 werk ik bij Kober 
kinderopvang. Hiervoor heb ik 10 jaar mijn 
eigen opvang gehad en hiervoor ben ik 
werkzaam geweest in de gehandicaptenzorg. 
Door te werken in de invalpool heb ik veel 
opvanglocaties gezien. Momenteel ben ik het 
meeste werkzaam op de peuterspeelzaal en de 
buitenschoolse opvang. Ik vind het leuk om op 
de peuterspeelzaal met de ontwikkeling van de 
kinderen bezig te zijn en dit ook in kaart te 
brengen. Op de Bso wil ik de kinderen graag een 
leuke en gezellige plek bieden waar ze zich thuis 
voelen na een hele dag op school te hebben 
gezeten. 
 

  



   
 

   
 

 

 

Graag stel ik mij aan je voor.  

Mijn naam is Hanneke Gommers.  

Geboren in 1987 en woonachtig in Sprundel.  

Getrouwd met Kurt en samen hebben we een 

dochter Sanne en een dochter Fenna. Ook zij 

gaan naar de basisschool de Vinkenbos.  

Terwijl ik in Rijsbergen ben geboren en 

opgegroeid, voel ik mij ‘’thuis’’ in Sprundel. 

Naast dat ik graag aan het werk ben, kan ik ook 

enorm genieten van de vakanties op de 

camping, met een dorpsfeestje ben ik van de 

partij, tijdens de corso periode ben ik te vinden 

in de corso tent in Achtmaal en met carnaval 

draag ik mijn steentje bij in het Nachtuilenrijk.  

Ik werk bij de Kabouters (0-4 jaar) en de 

Egeltjes. (Peuterspeelzaal)  

Ik hoop dat de kinderen en ouders zich 

vertrouwd voelen bij mij en we samen vele 

mooie momenten beleven.  

 

Groetjes Hanneke 
 

 

 


