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Nieuwe collega’s, functionarissen en 
stagiairs  

stellen zich voor: 

 

 

Mijn naam is 
Veronique 
Kuipers. Ik ben 
25 jaar en kom 
uit Hengelo. In 
mijn vrije tijd 
speel ik voetbal. 
Dit schooljaar 
geef ik les aan 
groep 6 van de 
Verrekijker. 
Ruim twee jaar 
geleden ben ik 

afgestudeerd aan de PABO in Enschede. Ik heb 
super veel zin in het nieuwe schooljaar. We 
maken er een leuk jaar van! 

 

 
Hai, mijn naam is 
Amber Elshoff. Ik 
ben 20 jaar en 
woon samen met 
mijn ouders, mijn 
twee broers en 
onze hond in 
Losser. Op dit 
moment zit ik in 
het derde jaar van 
de PABO op het 
Saxion. Het 

aankomende half jaar zal ik op de donderdag 
en vrijdag stagelopen in groep 5. Naast school 
heb ik een bijbaan op de markt en doe ik aan 
crossfit bij Next Level Losser. Ik kijk uit naar 
een leuke en leerzame tijd op De Verrekijker! 

 
 

Mijn naam is 
Myrthe Baalhuis, 
ik ben 21 jaar en 
woon in Losser. 

Mijn hobby’s zijn 
zingen en 
theater. 

In mijn vrije tijd 
ga ik graag uit 
met vrienden, 
achterop de 
motor bij mijn 

vriend en als trouwe voetbalsupporter ben ik 
elke thuiswedstrijd te vinden in de Grolsch 
Veste bij FC Twente. 
Twee jaar geleden 
heb ik op deze 
fantastische school 
stage mogen lopen, 
inmiddels ben ik 
afgestudeerd en ga 
ik aankomend 
schooljaar aan het 
werk als 
onderwijsassistent 
op de Verrekijker. 
Ik heb er erg veel 
zin in!  
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Mijn naam is 
Aïsha Heerink, 
ik ben 22 jaar en 
woon in Losser.  

In mijn vrije tijd 
werk ik als 
counter-
medewerker bij 
de Albert Heijn.  
Verder vind ik 
het erg leuk om 
samen met mijn 

vriend naar concerten 
te gaan. 
Ik zit in het 
vierde/laatste leerjaar 
van de PABO.  
Dit schooljaar mag ik 
mijn LIO-stage gaan 
lopen in groep 7 op De 
Verrekijker.  
Ik heb er ontzettend 
veel zin in om er met 

iedereen een mooi schooljaar van te maken!  

 

 

Mijn naam is Maud 
Rekers. Ik ben 20 jaar 
oud en mijn hobby’s 
zijn volleyballen en 
leuke dingen doen 
samen met 
vriendinnen. Op dit 
moment ben ik 4e jaars 
studente Social Work 
aan het Saxion in 
Enschede. Dit jaar 
begin ik met de Pabo 
en kom ik stagelopen 

bij de Verrekijker. Ik ben dit jaar te vinden in 
groep 4 en kijk er naar uit om er een leuk en 
leerzaam jaar samen met de kinderen en 
collega's van te maken!  

 

Mag ik mij even 
voorstellen? Mijn 
naam is Jet Kalter en 
sinds kort mag ik 
deel uitmaken van 
het Verrekijker-
team. Ik heb vorig 
jaar mijn 
afstudeerstage al in 

groep 8 mogen lopen. Dus het schoolgebouw 
is voor mij wel bekend! Aankomend jaar ben 
ik te vinden in groep 4. Ik heb er heel veel zin 
in! 

Mijn naam is Janneke 
Gouma. Ik ben respect 
coördinator. 
We vinden het op de 
Verrekijker heel belangrijk 
dat ieder kind met een 
fijn gevoel naar school 
gaat. Mocht dat even niet 
zo zijn, dan kan een 

respect coördinator samen kijken wat nodig is 
om dat wel te weer te voelen. 
Daar zet ik mij graag voor in! 
Mocht uw kind het gevoel hebben gepest te 
worden, dan is het eerste aanspreekpunt voor 
dit gevoel de leerkracht. Mochten u of uw kind 
het gevoel hebben niet geholpen of gehoord 
te worden, dan kunnen jullie bij mij terecht. 
Ik ben werkzaam op dinsdag en donderdag. 
Het beste kun je me bereiken via de mail: 
jgouma@skolo.nl 
Kinderen kunnen een briefje sturen en deze in 
de schatkist stoppen naast de 
schoolbeloningsbuis. Deze kist open ik elke 
week. 

 

Mijn naam is Ellen 
Maseland. Ik ben de 
vertrouwenspersoon op 
de Verrekijker. Ik wil een 
luisterend oor zijn voor 
alle kinderen, ouders en 
personeel. Loopt u of uw 
kind tegen een vervelende 
situatie aan waar u niet uit 

komt wil ik u graag proberen te helpen om 
met de juiste personen in contact te komen. 
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