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Hoi allemaal,
Mijn naam is Peggy Steuns. Samen met mijn partner Richard, mijn
zoon Bas en mijn dochter Lotte zijn we woonachtig in Obbicht.

.

Dat ik juffrouw wilde worden dat wist ik al heel jong.
Als 12-jarige meisje was ik dan ook veel te vinden op de
kleuterschool in Grevenbicht om de juffen een handje mee te
helpen.
Mijn schoolloopbaan had dus ook maar één doel; zo snel mogelijk
juffrouw worden.
Na de basisschool ben ik naar de Mavo in Born gegaan, daarna naar
de Havo/MBO in Sittard en vervolgens mocht ik eindelijk starten op
de Pabo in Sittard. Mijn lang gekoesterde wens kwam in vervulling.
In 1994 ben ik afgestudeerd aan de Pabo te Sittard. Na een jaar her
en der vervangen te hebben startte ik in 1995 als leerkracht op de
basisschool Willibrordus in Obbicht. Ik kreeg daar een kleutergroep
onder mijn hoede. Wat was dit genieten, mijn eigen groep kleuters.
Na een periode van 15 jaar ben ik geswitcht van groep. Ik ging
lesgeven aan groep 3 en later werd dit combigroep 3/4.
Toen we als school zijn gefuseerd ben ik overgeplaatst van locatie
Obbicht naar locatie Grevenbicht. Ik werd daar de juf van groep 1/2.
Terug naar mijn “oude” plek waar het ooit begon als 12-jarig meisje.
Na vele jaren onderwijs te hebben gegeven vond ik het tijd voor een
nieuwe persoonlijke ontwikkeling. Ik ben dan ook de post hbospecialist jonge kind gaan volgen in Eindhoven. Ik heb deze opleiding
in 2017 met een diploma mogen afronden. Deze opleiding heeft me
verrijkt en veel nieuwe inzichten gegeven die ik weer kon toepassen
in de dagelijkse praktijk.
Naast mijn passie voor onderwijs waar ik nog elke dag volop van
geniet heb ik natuurlijk ook nog andere hobby's.
Regelmatig ben ik te vinden op de tennisbaan of in de sportschool.
Daarnaast wandel en lees ik graag en hou ik ook van een gezellig
terrasje om even lekker te relaxen.
Ik verheug me erop dat ik komend schooljaar weer les mag geven
aan mijn enthousiaste kleuters. Elke dag vrolijke, blije gezichtjes.
Wie wordt hier niet blij van. Ik geniet ervan om te mogen bijdragen
aan hun persoonlijke ontwikkeling elke dag weer.

Hoi, ik ben juf Maria Savelkoul Cremers, juf van groep 1-2B samen met juf
Christel. Geboren en getogen op de Windraak kwam mijn grote wens om
juf te worden uit. Ik heb 8 jaar lesgegeven aan de basisscholen te
Munstergeleen. In Velden heb ik na mijn huwelijk met Jo, verschillende
jaren op beide basisscholen vervangen.
Mijn tweede grote wens kwam uit: Jo en ik kregen onze oudste zoon JeanPaul. Ons gezinnetje verhuisde naar Obbicht. Hier werden onze andere
schatten geboren: Valerie, Etienne en Dominique. Ons geluk kon niet op!
De volgende tien jaren woonde ik in speeltuinen, zwembaden en op
sportvelden. Ik genoot volop van ons kroost, maar…….de schoolkriebels
kwamen weer boven. Na één jaar gewerkt te hebben bij het CAD, kwam ik
via een vervanging terecht op Basisschool Pastoor Franck.
Nu werk ik al 21 jaar in Beeg op de basisschool en dit geeft mij enorm veel
plezier. Na enkele jaren groep 5 en ADV invulling in de middenbouw, kwam
ik terecht in groep 3 en 4. Daarna ontdekte ik de kleuterwereld. Voor het
zesde jaar mag ik genieten van de kinderen van groep 1 en 2. De
spontaniteit en warmte van leerlingen geeft mij heel veel drive en plezier.
Mijn hobby’s zijn wandelen in Zuid Limburg, fietsen, tennissen en het
aanmoedigen van mijn voetballende en muzikale gezinsleden.

Mag ik me even voorstellen? Ik ben Christel Kitzen. Van oorsprong ben
ik een echt Beegs maedje. Sinds mijn geboorte tot mijn dertigste heb ik
samen met mijn ouders en tweelingbroer Peter in Beeg gewoond.
In 1998 ben ik samen met mijn man in Ohé en Laak gaan wonen.
Na de basisschool ben ik naar de MAVO in Born gegaan en vervolgens
naar de HAVO. Al gauw was het duidelijk dat ik juf wilde worden en ben
naar de PABO in Sittard gegaan. In mei 1989 afgestudeerd en als
vervangster begonnen in Obbicht. In 1991 kreeg ik hier mijn vaste
aanstelling. Een van mijn eerste leerlingen was Jean Paul de oudste zoon
van juf. Maria. Na bijna 25 jaar werkzaam te zijn geweest in Obbicht ben
ik sinds schooljaar 2013-2014 in Grevenbicht.
Ik ben vele jaren juf geweest van groep 3,4,5. Met af en toe een
uitstapje naar groep 1 en 2.
En nu ben ik alweer een tijdje juf van een kleutergroep. Iedere dag
geniet ik samen met juf Maria van onze kleuters. Ze zijn zo lief en
kunnen al heel veel.
In mijn vrije tijd geniet ik van de vele bezoekjes aan mijn moeder,
wandelen, uitstapjes maken en gewoon genieten van de kleine
dingen……
Ik verheug me als juf van groep 1 /2 B op het nieuwe schooljaar.

Mijn naam is Anouk Aalbregt en samen met mijn vriend Rens woon
in Berg aan de Maas.
Ik was er al vroeg van overtuigd dat ik lerares wilde worden. Na
mijn MBO opleiding onderwijsassistent was de keuze voor de pabo
dan ook snel gemaakt.
Nu mag ik het vijfde schooljaar gaan genieten als juf bij de
kleuters. Hier heb ik super veel zin in, want hun enthousiasme,
leergierigheid, fantasie en spontaniteit geven mij veel voldoening!
Naast lesgeven, speel ik in mijn vrije tijd klarinet bij harmonie st.
Joseph in Berg aan de Maas, ben ik leidster bij het jeugdwerk
(Bergse brök jeug) en sport ik graag. Ook vind ik het leuk om
gezellige uitstapjes te maken.
Tot ziens in groep 1/2C!
Tot ziens in groep 1/2C!

Mijn naam is Marielle Mevis, ik woon in Geleen en heb 3
volwassen kinderen: Aniek, Luc en Tom. In mijn vrije tijd
zing ik in een koor en daarnaast lees, wandel en fiets ik
graag.
Ik heb ruim 20 jaar op Bs. St. Jozef in Doenrade gewerkt
en heb daarna 6 jaar een oppasgezin gehad. Sinds 5 jaar
ben ik weer (bijna) volledig aan het werk als juf en heb op
Bs. De Kingbeek een fijne werkplek gevonden
Ik vind het heel leuk om komend jaar weer in groep 3 aan
de slag te gaan, één van mijn favoriete groepen. Het blijft
bijzonder om te zien, hoe snel deze kinderen zich
ontwikkelen, met name op leesgebied. Ik verheug me op
mijn nieuwe groep.

Mijn naam is Nicole van Haaften. Ik woon in Sittard samen met
mijn man en onze twee dochters, Sanne en Lotte. Mijn gezin is
erg belangrijk voor me en in onze vrije tijd trekken we er graag
samen op uit. In mijn vrije tijd lees ik graag en ben ik ook geregeld
in de tuin te vinden. Lekker koken en samen eten met vrienden
daar geniet ik van.
Ik verheug me erop om in het nieuwe schooljaar in groep 3 aan
de slag te gaan. Het is erg mooi om de ontwikkeling mee te
maken van de jonge kinderen in groep 3. Ik ga er samen met de
kinderen een gezellig en leerzaam schooljaar van maken.

Ik ben Roger Kraanen. Samen met mijn gezin woon ik in
Susteren, een hele mooie fietsafstand van onze school
vandaan.
Iedere dag fiets ik daarom naar onze school toe. Soms, als het
weer het toelaat, gun ik mezelf een ritje op de motor naar mijn
werk. Dit is beslist geen straf voor mij, want de terugtocht vul
ik soms aan met een klein toertochtje door de Westelijke
Mijnstreek.
Ik verheug me erg op het nieuwe schooljaar. Daarnaast ga ik
dit jaar ook weer aan de slag met Rots en Water. Ik hoop dat ik
hier nog vele jaren, met veel plezier, kan komen werken.

\

Mijn naam is Anna Janssen. Ik ben 27 jaar oud en woon in
Sittard.
Ik vond het, nadat ik gestopt was met mijn eerste opleiding,
moeilijk om een keuze te maken wat mijn vervolgstudie zou
zijn. Wat ik wel wist was dat het iets met kinderen moest zijn
en waar ik iets voor hen kan betekenen. Ik vond voor mij de
perfecte match met het vak van lerares binnen het
basisonderwijs.
Ik speel ook graag basketbal. Ik haal veel uit het samen spelen
in een team. Dat maakt het werken op een basisschool ook zo
leuk. Samen met collega’s ervoor zorgen dat ieder kind krijgt
wat het nodig heeft, maar ook samen met je leerlingen
werken om te zorgen voor een fijne tijd op de basisschool.
Afgelopen schooljaar heb ik voor het eerst mijn rol als ICTcoördinator gecombineerd met lesgeven. Deze combinatie
blijf ik interessant en uitdagend vinden. Ik ben dan ook blij dat
ik dit volgend schooljaar mag blijven doen!

Mijn naam is Anouk Pisters, ik ben 27 jaar oud. Ik woon in een leuk
huisje in het centrum van Sittard samen met mijn 2 konijntjes.
In mijn vrije tijd ga ik graag uiteten of een drankje doen op het terras
met vrienden en familie. Daarnaast doe ik graag mee aan verschillende
groepslessen op de sportschool.
In maart 2020 ben ik afgestuurd aan de PABO. Na afgelopen jaar in
meerdere groepen gewerkt te hebben, ben ik blij dat ik dit jaar kan
starten in groep 5!
Ik vind het zelf heel belangrijk dat kinderen zich veilig voelen bij mij als
leerkracht. Ik neem me daarom ook de tijd om een band op te bouwen
met leerlingen om zo ook een goede en veilige sfeer te kunnen creëren.
Dit alles om bij iedereen eruit te halen wat erin zit!
Ik kijk ernaar uit om er een geweldig jaar van te gaan maken met groep
5! Ik heb er heel veel zin in!

Mijn naam is Walt Vek, getrouwd en vader van twee zonen.
Na afronding van mijn opleiding heb ik gewerkt op diverse
onderwijstypen (basisonderwijs, speciaal onderwijs, VO).
Na deze periode ben ik lange tijd werkzaam geweest als
groepsleerkracht en ICT-coördinator in Doenrade. Sinds
schooljaar 2013-2014 heb ik mijn plekje gevonden in
Grevenbicht.
Mijn grootste hobby is voetbal in het algemeen en Roda JC
in het bijzonder.

Mijn naam is Werner Jacobs.
Ik ben geboren en opgegroeid in Munstergeleen, waar ik
nog steeds samen met mijn vrouw Chantal woon. In
1991 ben ik afgestudeerd aan de Pabo te Sittard als
leerkracht basisonderwijs. Na een aantal korte
vervangingen en een half jaar te hebben gewerkt op een
school voor moeilijk opvoedbare kinderen ben ik sinds
augustus 1992 aan het werk op de basisschool in
Grevenbicht.
In mijn vrije tijd wandel ik graag met mijn vrouw door het
mooie Limburgse landschap. Verder maken we geregeld
een reisje en genieten we van de mooie plekjes die deze
aardbol ons te bieden heeft.
Andere hobby’s zijn wielrennen, mountainbiken,
tuinieren, een concert of musical bezoeken of een
voetbalwedstrijd bekijken. Ik verheug me om aan de slag
te mogen gaan in groep 6 en wil er graag met jullie
samen een mooie en leerzame tijd van maken.

Hallo allemaal, mijn naam is Tim Ehlen. Ik ben vanaf 5 september
2022 de nieuwe LIO-stagiaire van de Kingbeek. Dit betekent dat ik
aan mijn laatste jaar van mijn opleiding tot leerkracht
basisonderwijs ben gekomen. Samen met Werner zal ik dit jaar te
vinden zijn in groep 6 waar ik in het laatste half jaar mijn
afstudeerstage zal uitvoeren.
Ik ben op 13 september 1999 geboren te Sittard, waarna ik al snel
verhuisd ben naar Maaseik (B) waar ik nu nog steeds woon. Daar
heb ik ook de gehele basis- en middelbare schoolperiode door
gebracht en heb ik twee jaar gestudeerd aan de PXL hogeschool
te Hasselt. Drie jaar geleden besloot ik om toch de Maas weer
over te steken en aan de Nieuwste Pabo te Sittard te beginnen.
Naast mijn werk voor school ben ik werkzaam bij Beverland in
Maaseik. In deze binnenspeeltuin voer ik verschillende taken uit,
maar het leukste vind ik natuurlijk het verwelkomen van onze
kleine gasten aan de inkom. In mijn vrije tijd besteed ik graag tijd
met mijn partner Dana, spreek ik af met vrienden en vind ik het
leuk om digitaal creatief bezig te zijn (bijvoorbeeld het maken van
websites).
Uiteindelijk heb ik maar één doel en dat is een top meester
worden.
Ik sta altijd open voor vragen of voor een praatje en ik kijk er zeer
naar uit om er samen een fantastisch schooljaar van te maken.

Graag stel ik me aan jullie voor. Mijn naam is Maurice Thelen.
Aangezien ik moeilijk stil kan zitten, kom ik elke dag op de fiets naar
mijn werk en wandel graag met de honden. Mijn hobby’s zijn fitness
en tae boxen.
De laatste jaren ben ik werkzaam geweest als leerkracht in de
bovenbouw. Meestal groep 7/8. Daarnaast ben ik al jaren
techniekcoördinator en schoolopleider. Dit laatste houdt o.a. in
dat ik Pabo studenten coach en beoordeel en samen met de
mentoren de ontwikkeling van de studenten stuur en de kansen die
van hieruit ontstaan voor de kinderen b.v. extra begeleiding, vorm
geef. Daarnaast onderzoek ik samen met de UM of het mogelijk is
om cognitieve en samenwerkingsvaardigheden te observeren bij
kinderen die een programmeerprobleem oplossen door gebruik te
maken van EDMO robotica.
Het toverwoord in mijn klas is “sfeer”. Alleen bij een goede sfeer
kunnen we door hard te werken er voor elk kind het beste uithalen.
Met beste bedoel ik zeker niet alleen resultaten, maar vooral ook de
leerlingkenmerken van elk kind. Kinderen geven mij terug dat ik
duidelijk ben, ze weten wat er van hen verwacht wordt en dat ik met
de nodige humor zorg voor een optimale sfeer.
Lesgeven is voor mij elke dag genieten. Wat is er nog mooier dan het
helpen van kinderen en de voldoening die je hiervan krijgt? Een
glimlach van een kind …………..!

Mijn naam is Sylvie Beckers. Ik woon in Geleen samen met
mijn man en twee zonen. Mijn dochter woont inmiddels niet
meer bij ons thuis, maar vindt haar weg naar ons gelukkig nog
regelmatig. Mijn gezin is belangrijk voor me. Daar gaat dan ook
een groot gedeelte van mijn tijd naartoe. Maar natuurlijk blijft
er naast gezin en werk ook tijd over voor andere leuke dingen.
In die lege uurtjes lees ik graag een boek of tijdschrift. Ook ben
ik zo nu en dan op de tennisbaan te vinden en waag ik mij zelfs
aan echte wedstrijdjes, die ik soms win en soms verlies. Verder
vind ik het ook leuk om een avond naar de bioscoop te gaan of
om een wandeling te maken, waarbij ik dan wel weer heel
graag eindig op een gezellig terras. Wat het tennissen,
bioscoopbezoek en wandelen extra leuk maakt is dat je het
samen doet met anderen.
Die samenwerking maakt mijn werk als leerkracht óók extra
leuk. Ik werk op de eerste plaats samen met de kinderen aan
hun groei en ontwikkeling. Maar ook samen met collega’s,
ouders en anderen die het onderwijs ondersteunen. Een
andere samenwerking waar ik heel blij mee ben is de
samenwerking met de Universiteit van Maastricht.
Ik werk met een collega mee aan een onderzoek naar
cognitieve vaardigheden en samenwerkingsvaardigheden
rondom een EDMO robotica-opdracht. Met de uitkomsten
hiervan willen we de kwaliteit van ons onderwijs verbeteren,
zodat we nog beter kunnen aansluiten bij wat leerlingen nodig
hebben.
Voor mijn studie Master Educational Needs ga ik het komende
schooljaar een onderzoek uitvoeren dat ook gericht is op
samenwerking tussen kinderen. Dit zal in het teken staan van
het maken van werkstukken en schrijfopdrachten.
Ik hoop dat we aan het einde van het schooljaar te kunnen
terugkijken op een mooie tijd.

Mijn naam is Patrick Savelkoul. Ik ben 25 jaar oud en
woon met mijn ouders in Susteren.
Na de middelbare school ben ik Stad en
Streekontwikkeling gaan volgen in Den Bosch. Dit bleek na
een jaar geen passende keuze te zijn. Vervolgens ben ik
aan de Pabo begonnen. Ik werk al sinds jaar en dag graag
met kinderen, zit bij het bestuur van KVW Linne en ben
geregeld scheids bij jeugdwedstrijden in het voetbal.
Inmiddels zit ik in het laatste jaar van de Pabo en rond ik
dit schooljaar mijn Lio-periode af. Ik zit dit jaar in groep 7.
Naast school en stage werk ik bij de Max Verstappen Store
in Swalmen. F1 is dan ook een van mijn grootste
interesses. Verder voetbal ik bij SC Susteren, ben ik een
natuurmens (en dus graag buiten), kan ik niet zonder
muziek, ga ik graag uiteten en ben ik het liefst met
vrienden op pad.

Hallo, mijn naam is Sandra Vranken. Ik woon samen met mijn
partner Frank en kinderen Anna en Jesse in Weert. We
hebben 2 honden, Beau en Thora, waar we graag mee
wandelen en naar de zee gaan.
In mijn vrije tijd lees ik graag en veel, ga ik graag lunchen en
bijkletsen met vriendinnen, naar de bioscoop en fröbel ik
graag wat in en om huis.
Sinds 1997 werk ik in Grevenbicht. Heel wat jaren heb ik met
plezier lesgegeven aan groep 1 en later aan groep 1/2. Ik
merkte de laatste jaren dat ik toch ook graag in andere
groepen zou werken; andere methodes, andere leeftijden
met nieuwe uitdagingen. Schooljaar '21- '22 heb ik daarom
gewerkt in groep 3 en groep 5. Heel anders dan groep 1/2 en
ook heel erg leuk om te doen. Ik heb, samen met de
kinderen, veel nieuwe dingen geleerd en gedaan. Het
komende schooljaar komt er weer een hele nieuwe uitdaging
op mijn pad: samen met juffrouw Nancy in groep 8! Heel
spannend, en ik heb er heel veel zin in!
Groetjes, juf Sandra

Mijn naam is Nancy Janssen en ik ben woonachtig in
Grevenbicht.
In 1988 ben ik afgestudeerd aan de PABO te Sittard. Na een
aantal vervangingen op verschillende scholen, kon ik in 1992
aan de slag in groep 7 op BS Pastoor Franck.
Sindsdien heb ik met veel plezier les gegeven in de groepen 4
t/m 8.
Ik vind het fantastisch om met kinderen samen te leren leren
en te leren leven. Rekenen, taal, wereldoriëntatie, gymnastiek,
het inoefenen van een musical, excursies,… Het is allemaal
geweldig.
Naast mijn werk als leerkracht ben ik tante van twee super
leuke kinderen, Lara en Stef.
Ik beleef ook veel plezier aan mijn labradors. Samen met deze
boefjes leg ik heel wat kilometers af.
Verder ben ik lid van een aantal verenigingen, zoals LOB,
Heemkunde Bicht en het Oranje Comité.
Tenslotte: laten we er samen een fantastisch schooljaar van
maken!

Mijn naam is Roel Nijsten, ik ben 34 jaar oud en woon in Born.
De afgelopen jaren ben ik als vrijwilliger actief geweest op Bs de Kingbeek.
Mijn passie ligt in het onderwijs, maar vanwege mijn gezondheid lukt het
mij niet op de Pabo te volgen. Daarom ben ik ook erg blij dat ik op Bs. de
Kingbeek in de hoogste groepen kan ondersteunen met van alles en nog
wat.
Mijn hobby’s zijn wandelen met mijn hond Joy en muziek maken. Ik ben
zeer actief binnen de muziekvereniging van Limbricht, waar ik dirigent van
het jeugdorkest en voorzitter ben. Ook zit ik in het bestuur van
heemkundevereniging Bicht en ben ik daar zeer actief binnen de
jeugdafdeling.Verder is het ook een hobby van mij om in mijn (groene)
VW Kever te rijden. Hier zal je me dan ook vaak mee naar school zien
komen.
Op school vind ik het erg leuk om bezig te zijn met de musical, samen met
de kinderen het decor maken is iets wat ik echt leuk vind. Maar ook zeker
het maken van muziek is iets wat echt bij mij hoort, vandaar dat ik ook
veel te zien zal zijn bij activiteiten rondom muziek. Daarnaast vind ik het
ook altijd erg fijn als ik leerlingen een beetje extra verdieping kan geven
of als ik ze kan helpen als ze iets niet snappen.

Ik ben Chantal Notermans en ik ben 34 jaar oud.
Samen met mijn dochtertje Lisa woon ik in
Grevenbicht. Mijn vrije tijd besteed ik voornamelijk
met Lisa maar ik lees ook graag een goed boek of
tijdschrift, ook vind ik het leuk om creatief bezig te
zijn of een spelletje te spelen.
Dit jaar zal ik de dinsdag en donderdagochtend
aanwezig zijn in groep 8 en ondersteunen waar
nodig.

Hallo, ik ben Nicole Steuns en woon samen met mijn partner Conn
in het mooie Grevenbicht. Mijn oudste zoon Joeri heeft sinds 3 jaar
zijn eigen stekkie gevonden en ook mijn jongste zoon Jort woont
sinds 2021 samen met zijn vriendin. Dagelijks een stevige
wandeling en lekker sportief in de buitenlucht zijn, behoort tot
mijn grootste hobby.
Inmiddels ben ik 34 jaar werkzaam in het onderwijs en vrijwel vanaf
begin in Obbicht. Gestart als kleuterjuf met heel veel plezier in mijn
werk. Toen ik later parttime ging werken, ben ik werkzaam geweest
in alle groepen. Kostbare ervaringen opgedaan!
Echter 7 jaar geleden, kreeg ik sterk het gevoel meer te willen
betekenen voor kinderen die iets anders nodig hebben en ben me
gaan specialiseren. Ik ben gestart met een mastermodule Autisme
die ik uitgebreid heb met een Autisme Vriendelijke Coach opleiding
in Utrecht. Dat maakte dat ik kinderen op school individueel mocht
begeleiden. Een aanvulling was beeldtaal met perspectief
(opstellingen maken met poppetjes) en aan de hand van de
opstelling hun verhaal doen. Echter er is zoveel meer wat ervoor
kan zorgen dat kinderen niet lekker in hun vel zitten. Deze
problematieken (o.a. hechting, faalangst, scheiding, rouw) heb ik 2
jaar bestudeerd in de opleiding Contextueel Leerlingbegeleider en
in juni 2019 mijn diploma voor gehaald. Deze specialisaties hebben
ertoe geleid dat ik mijn passie coachen van kinderen op school mag
uitvoeren. Zowel een op een begeleiding als coachen op de
werkvloer tijdens alle middagen.
Ik heb er enorm veel zin in en hoop dat kinderen, ouders en
collega’s indien nodig de weg naar mij weten te vinden in het
komende schooljaar. Samen kunnen we heel veel!

Mijn naam is Paul Vaessen, 56 jaar, getrouwd en ik woon in
Stein.
Ik ben voornamelijk bezig geweest als onderhoudsschilder,
maar door een blessure
ben ik moeten stoppen.
Na ruim drie jaar in de evenementensector gewerkt te
hebben, had ik het geluk aan de slag te kunnen op de
Kingbeek. Conciërge op een lagere school, dat is iets heel
anders. Vanaf dag 1 heb ik plezier in mijn werk. De Kingbeek
is een gezellige school en ik hoop daar zelf ook een beetje aan
bij te dragen.

Mag ik me even voorstellen:
mijn naam is Susanne Crijns.
Mijn hobby is rock-and-roll
dansen en de daarbij passende
kleding maken.
Ik ben donderdag werkzaam als
management assistente op de
BS. de Kingbeek.

Hallo, mijn naam is Daphne van Erp en ik geef elke week
muziekles in de groepen 1-2 t/m groep 7. Ik ben 24 jaar oud en
samen met mijn vriend Arno en ons vogeltje wonen wij in Riemst
(België). In 2021 ben ik afgestudeerd als muziekpedagoge aan
Luca School of Arts in Leuven. Dit jaar is het eerste jaar dat ik op
de Kingbeek les geef en hopelijk nog niet mijn laatste jaar! Voor
de rest ben ik nog bezig met een Master in muziek en geef ik nog
les op een muziekschool in Hasselt.
Ik speel in mijn vrije tijd graag trompet bij de fanfare. Dit doe ik al
super lang en ik vind het nog steeds heel erg leuk! Maar naast
trompet speel ik ook nog andere instrumenten. In de klas gebruik
ik vooral de gitaar en mijn stem om liedjes aan de kinderen te
leren. Naast liedjes zingen, laat ik zoveel mogelijk andere
muzikale activiteiten aan bod komen, zodat ieder kind zijn
creativiteit kwijt kan tijden de muziekles.
Piano is ook een instrument waar ik veel op speel, maar helaas
kan ik dit niet altijd in de klassen inzetten.
Als ik dan nog vrije tijd over heb, ga ik graag op restaurant met
mijn vriend. Nieuwe restaurantjes uitproberen vinden wij altijd
leuk. Daarnaast vind ik het leuk om te bakken. Taarten, cake en
andere lekkernijen zijn regelmatig te vinden op tafel.

Mijn naam is Stef Giebels. Ik ben 28 jaar oud en woon samen
met mijn vriendin Femke en dochter Nina in Roermond.
Na de basisschool en middelbare school ben ik naar het CIOS
gegaan. Hier heb de richting buitensport instructeur en
skileraar gedaan. Na het CIOS ben ik de ALO gaan doen in
Nijmegen.
Komend schooljaar is alweer het 3e jaar dat ik de gymlessen
verzorg op de BS Kingbeek.
In mijn vrije tijd ga ik leuke dingen doen met mijn gezin of
vrienden. Natuurlijk sport ik ook veel in mijn vrije tijd. Zo zit
ik onder andere bij de voetbal- en tennisclub en ga ik jaarlijks
op wintersport.

Mijn naam is Veerle Haustermans, ik
ben 23 jaar oud en woon samen met
mijn vriend Joeri in Born.
Op maandag en dinsdag ochtend ben ik
in groep 1/2 te vinden om een stukje
persoonlijke begeleiding te verzorgen.
Dit combineer ik met mijn baan in de
kinderopvang. In mijn vrije tijd speel ik
hockey bij HC Scoop en vind ik het
gezellig om leuke dingen met
vriendinnen en familie te doen.

Mijn naam is Jo Savelkoul en dirigeer met veel plezier het
schoolorkest van basisschool De Kingbeek. Ik ben getrouwd
met Maria en we hebben 4 kinderen, die inmiddels het huis
al uit zijn.
Via MAVO, HAVO, Atheneum B ben ik Elektrotechniek gaan
studeren aan de TH Eindhoven, na mijn afstuderen heb ik
33 jaar gewerkt in de IT. Parallel daaraan ben ik al vanaf
mijn 10e begonnen met muziek maken. Toen mijn ITloopbaan eindigde, ben ik alsnog aan het Conservatorium
van Maastricht Directie gaan studeren en in april 2020
afgestudeerd.
Het schoolorkest van onze basisschool bestaat uit
leerlingen uit groep 5 t/m 8. Zij kiezen zelf aan het begin
van het nieuwe schooljaar of ze bij het orkest willen. Dat
kunnen leerlingen zijn die al privé een instrument bespelen,
maar ook leerlingen zonder muzikale voorkennis. Iedereen
kan meedoen op zijn/haar eigen niveau. Dat betekent veel
arrangeren van muziekwerken.
We repeteren en geven concerten onder schooltijd, in lijn
met de thema’s van Alles-In-1 en in samenwerking met
onze muzieklerares.
Minimaal 1x per schooljaar willen we een ‘muziekreis’
maken met het schoolorkest op een externe locatie en
muziek maken. Een gedeelte van het schoolorkest mag
zelfs, samen met de ondersteuning van een aantal
volwassenen, live de schoolmusical van gr 8 begeleiden.
Daarnaast dirigeer ik enkele jeugd- en seniorenorkesten.

Mijn naam is Miranda Habets. Ik ben getrouwd met Rob
en we hebben 2 kinderen, Lara en Stef. Samen wonen we
in Born.
Sinds 1995 kom ik met veel plezier naar Grevenbicht.
Hier heb ik vooral vele jaren juf mogen zijn van groep 2
en groep 3.
Sinds 2019 ben ik begonnen aan een nieuwe uitdaging
als Intern Begeleider op onze school. Samen met
kinderen, ouders en collega’s bekijken wat een kind nodig
heeft en wat wij hier als school in kunnen betekenen.
Daarnaast heb ik de IB opleiding binnen Kindante gevolgd
om dit nog beter vorm te kunnen geven op school.
Samen staan voor de ontwikkeling van ieder kind!
Een uitdaging die ik met veel enthousiasme 3 dagen per
week verder wil vormgeven op onze school. Daarnaast
vind ik het heerlijk om een boek te lezen, iets met mijn
man en kinderen te ondernemen, ga ik graag een
middagje met vriendinnen op stap en vind ik het erg fijn
om met familie of vrienden iets af te spreken.

Ik vervul vele rollen (moeder, oma, dochter, zus,
vriendin, bonusmoeder, schoonmoeder, bonusoma,
buur, kennis, familie, juf, directeur, collega, werknemer,
projectleider, enz.) en daar waar mogelijk combineer ik
ze met elkaar en maken zij mijn leven tot een kleurrijk
geheel.

Resy van Leeuwen

Kinderen worden geboren met de hartslag van mama als
eerste kompas in het leven. Hun nieuwsgierigheid en
imitatiedrang, en met name een goede balans tussen
beiden, brengt hun ontwikkeling de ene keer met grote
en de andere keer met kleine stapjes verder. Kinderen
zijn zo uniek en het is ontzettend waardevol om een
bijdrage te mogen leveren aan hun ontwikkeling in leren
en leven.

Een bijdrage die mag bestaan uit het houden van een hand in de rug zoals bij leren fietsen. Eerst
de hand als hulpmiddel en naarmate het zelfvertrouwen stijgt mag de hand losser en losser en
op een gegeven moment kan het kind het alleen “ Zelf doen” en mag de hand helemaal weg.
Bs. de Kingbeek heeft de waardevolle visie om vanuit omgevingsgericht én toekomstgericht
onderwijs met Kinderen centraal, eigenaarschap te ontwikkelen vanuit een balans tussen Ik, de
Ander en de Omgeving.
De visie van bs. de Kingbeek sluit aan bij mijn visie ‘samen krachtig mét kinderen in groei en bloei’
waarmee ik mijn ambitie wil waarmaken: kinderen het best mogelijke toekomstgericht onderwijs
laten genieten, waarbij het genieten ook letterlijk genomen mag worden. Uit het samen krachtig
zijn spreekt vooral de verbondenheid tussen de kinderen, het team, team en kinderen, school
en ouders en school en omgeving.

. Om goed omgevings- en toekomstgericht onderwijs te kunnen bieden is kwaliteit en
professionaliteit een voorwaarde. Voor teams betekent dit een leven lang scholing en
ontwikkeling. Voor mij ook en ik doe dit door middel van het voeren van gesprekken met
kinderen en ouders, het volgen van seminars, bijwonen van congressen en het lezen van boeken.
Mijn uitdaging ligt in het inzetten en overdragen van mijn kennis en vaardigheden naar het team
om gezamenlijk het ontwikkelproces van kinderen te faciliteren en gestelde doelen te bereiken.
Daartoe wil ik mijn persoonlijke competenties inzetten op creatieve wijze. Ik heb een positieve
instelling, gebruik verbeelding, ben betrokken bij het onderwijsproces en richt mij op kinderen
alsook op het team, de schoolorganisatie, de ouders en de omgeving. Vanuit deze houding weet
ik een verbindende rol te vervullen binnen alle geledingen. Ik voel me prettig in sociale
contacten, ook buiten de scholen in de dorpen.
De betrokkenheid bij kinderen in het team van bs. de Kingbeek is een belangrijke kwaliteit en wij
hopen samen voor iedere leerling een veilige hand in de rug te zijn, en hen met veel humor en
duidelijkheid te leren jezelf te mogen zijn.

