Studenten in de school.
Zoals u weet zijn wij een opleidende school. Dat betekent dat er veel studenten van
verschillende opleidingen in de praktijk het vak van leerkracht, onderwijsassistent of
helpende zorg en welzijn leren.
In onze school is een collega opgeleid om deze studenten goed te begeleiden en coachen.
Alle leerkrachten hebben scholing gevolgd om ook in de klas de student van goede feedback
te voorzien.
Uw zoon of dochter komt vast wel eens thuis met verhalen over andere juffen of meesters
daarom stellen de studenten zich even aan u voor.
Even voorstellen:
Beste lezers,
Mijn naam is Amarens Bergstra, 36 jaar.
Na 12 jaar als vestigingsmanager van een kinderspeelparadijs, werd het tijd voor wat anders.
Ik koos voor mijn oude basisschool en werd daar onderwijsassistente. Een jaar later ben ik
begonnen als trainee bij stichting Aves. Inmiddels ga ik m’n derde jaar in. Dit jaar mag ik
teamlid zijn op de Albert Schweitzerschool. Ik sta drie dagen in de week in groep 3a. Ik
geniet enorm van de kinderen. Ik hoop jullie eens te treffen; wat fijn dat dit ook weer in de
school mag.

Heel graag tot ziens!

Hi!
Mijn naam is Anouk. Ik ben 20 jaar oud en woon zelf in Emmeloord. Ik studeer PABO aan
Hogeschool KPZ. Op dit moment zit ik in mijn tweede leerjaar en loop voornamelijk stage op
de maandag, maar af en toe ook ben ik er ook een hele week! De periode tot de kerst loop ik
mee in groep 6 en na de kerst tot ongeveer de meivakantie mag ik naar een van de groepen
1/2.

Hoi!
Mijn naam is Elianne en ik loop stage in groep 1/2 C. Ik ben 18 jaar en woon in Emmeloord.
Ik hou erg van schilderen en natuurlijk kinderen. Ik zit nu in mijn eerste jaar pabo op
Hogeschool KPZ in Zwolle. Ik ben elke maandag op de Albert Schweitzer en een aantal
keren ben ik er een hele week. Ik zie erg uit naar het mogen werken op de Albert Schweitzer!

Hallo!
Mijn naam is Fleur van den Berg, 20 jaar en momenteel zit ik in mijn derde jaar van de PABO
op het Windesheim in Zwolle. Sinds september loop ik op de Albert Schweitzer school,
tevens mijn oude basisschool, stage in groep 8B bij meester Jan. Tot de Kerstvakantie zal ik
op de donderdag en vrijdag aanwezig zijn, daarna verlaat ik de school helaas al. Gelukkig is
het nog niet zo ver en loop ik voorlopig nog rond op deze gezellige school!

Dag,
Mijn naam is Esmée Gootjes, ik ben 16 jaar en woon in Emmeloord. Dit jaar ben ik begonnen
met mijn nieuwe opleiding onderwijsassistent op het ROC Friese Poort in Emmeloord. Dit
jaar ben ik ook begonnen met mijn stage voor deze opleiding. Ik loop elke maandag mee bij
Ria en Leonie en natuurlijk de kinderen van groep 1/2. Ik heb er super veel zin in om
kinderen wat bij te brengen en natuurlijk een leuke tijd met elkaar te hebben.

Hallo,
Ik ben juf Wieke. Ik loop stage in groep 4 bij juf Alice.
Ik ben er op maandag en nu straks ook op woensdag. Op woensdag loop ik dan stage bij
meester Hidde. Ik studeer aan de KPZ in Zwolle en ben nu een derde jaars. Als alles goed
gaat hoop ik over een kleine twee jaar mijn diploma te hebben en dan ben ik lerares voor de
basisschool. Wie ben ik verder. Zoals ik net heb verteld ben ik dus nog aan het leren.
Ik woon in Woudsend, getrouwd en samen hebben we drie meiden. Verder hebben we nog
een kat en een hond dat zijn Sietse en Bauke.

Wat zijn mijn hobby’s. Ik vind heel veel dingen leuk maar het liefste ga ik wandelen met de
hond. Verder hebben we thuis een eigen timmerfabriek en is mijn man bij de vrijwillige
brandweer. We zijn met zijn allen een druk gezellig gezin.
Ik heb het erg naar mijn zin op deze school en vind groep 4 een leuke gezellige klas.

Groet van juf Wieke

Beste ouders,
Mijn naam is Sylvian Douma,
Ik ben 16 jaar. Voor mijn opleiding zorg en welzijn (vakcollege noordoostpolder)
moet ik ergens stage lopen. Ik heb voor deze school gekozen ,omdat dit mijn oude
basisschool id. Verder zijn mijn hobby's. Voetballen en afpreken met vrienden.
Ik hoop een leuke tijd tegemoet te gaan.
Met vriendelijke groet, Sylvian Douma

