De overblijfwerkgroep stelt zich voor:

Brenda van Wijgerden

Rianne van der Knijff

Mijn naam is Brenda
van Wijgerden. Ik ben
de moeder van Suzan,
Lis en Stan en sinds
2013 met veel plezier
overblijfmoeder op
school. Iedere dinsdag
ben ik aanwezig om samen met groep 5
en 6 te lunchen. Het contact met de
kinderen, overblijfkrachten en school is
erg leuk. Naast mijn werk en gezinsleven
breng ik graag mijn vrije tijd door met
familie en vrienden.

Ik ben Rianne van der
Knijff, getrouwd met
Cor en moeder van
Melanie en Madelon
(groep 6). Ik ben met
veel plezier
overblijfmoeder op school. Ik ben iedere
donderdag en vrijdag in groep 1 en 2.
Naast mijn werk en gezinsleven breng ik
graag tijd door met familie.

Miranda den Adel
Mijn naam is Miranda
den Adel. Op
maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag
ben ik
overblijfmoeder, op
dinsdag in groep 3 en 4. Op de andere
dagen in groep 7 en 8. Ik ben getrouwd
met Wilco en de moeder van Alexander
en Martijn. Alexander zit nu in het
2e leerjaar van “Het Gilde” in
Gorinchem, Martijn zit in groep 8 van
“Het Kompas”. Sinds 2013 ben ik
overblijfmoeder. Dit is nu mijn laatste
jaar, omdat Martijn aan het eind van dit
schooljaar ook naar het Voortgezet
Onderwijs gaat.

Lonneke Suurs
Mijn naam is Lonneke Suurs en ik heb
twee kinderen op Het Kompas, Julian in
groep 8 en Roos in groep 6. Ik ben nu al
een paar jaar een vaste invalkracht bij de
overblijf en val dus in waar nodig. Dat vind
ik leuk om te doen en ik vind het fijn om
wat bij te dragen aan de school van mijn
kinderen. In mijn vrije tijd vind ik het fijn
om met de kinderen leuke dingen te doen
en te trainen met mijn hond. We doen
binnenkort examen voor zijn 3e diploma!

Joke van Nieuwaal
Mijn naam is Joke van
Nieuwaal-Looijen.
Ik ben getrouwd met Frank
en moeder van Renzo
(8 jaar). Ik hou van muziek,
zingen en dagjes uitgaan.
Ik vind het belangrijk om betrokken te zijn
bij school. Daarom help ik als ik kan graag
bij de activiteiten die georganiseerd
worden. In november 2018 start ik als
overblijfmoeder op de maandagen voor
groep 5 en 6.

Judith Lievense

Wouter de Wit

Ik ben Judith Lievense,
41 jaar. Ik ben getrouwd
met Han Lievense en
samen zijn we de
ouders van drie
heerlijke knullen. Kris
(14), Tom (10) en Luuk (7). De laatste
twee zitten op Het Kompas.
Twee en een half jaar geleden zijn we
naar Vuren verhuisd. Om hier mensen te
leren kennen, leek het mij handig om
betrokken te raken bij schoolse zaken.
Op donderdag ben ik overblijfmoeder in
groep 3 en 4. Ik ben vrijwilliger bij
De Halte, sta zo nu en dan achter de bar
bij v.v. Vuren en hoop vanaf 2019 te
mogen helpen met het organiseren van
Bouwdorp. Naast al deze zaken is er ook
nog een huishouden dat gerund moet
worden en wordt er ook nog drie dagen
per week gewerkt. Ik ben docent Engels in
het voortgezet onderwijs. Ik lees graag
(Engelse) boeken, bak graag taarten,
cupcakes en ander lekkers. Ik probeer
graag allerlei nieuwe recepten uit en ga
zomers graag met al mijn mannen
kamperen met onze vouwwagen in
Frankrijk en kijk gedurende de koude tijd
in het jaar regelmatig leuke, spannende of
historische series op Netflix. Tenslotte
ben ik altijd te porren voor een spelletje.

Ik ben Wouter de Wit,
vader van Luca uit
groep 8 en Noa uit
groep 5. Ik ben medisch
technicus van beroep in
het Maasstad
Ziekenhuis in Rotterdam. Dit houdt in dat
ik onderhoud pleeg en storingen oplos
aan medische apparatuur en voornamelijk
op de Intensive Care. Mijn hobby's zijn
fietsen, hardlopen, formule 1 en nog vele
andere dingen. Sinds dit schooljaar ben ik
op de maandag overblijfvader van groep
3 & 4 en dat bevalt goed.

Yvonne van Zandwijk
Even voorstellen, mijn
naam is Yvonne van
Zandwijk, getrouwd met
Dirk en we hebben vier
kinderen, Hannah (2008),
Owen (2010), Ella (2012) en
Thomas (2013). Ze zitten allemaal op
Het Kompas. Na 11 jaar in Nieuw Zeeland
op een melkveebedrijf te hebben
gewerkt, wonen we sinds 2012 in Vuren
en ben ik huisvrouw. In mijn vrije tijd lees
ik graag een boek en bak ik met veel
plezier taarten. Ik vind het erg leuk om op
school te kunnen helpen en draag graag
mijn steentje bij. Vier dagen in de week
ben ik overblijfmoeder, op maandag en
dinsdag in groep 1/2 en op donderdag en
vrijdag in groep 5/6.

