HI, MIJN NAAM US

EVEN VOORSTELLEN
Aangenaam! Maandag 28 februari starten wij met een peutergroep binnen basisschool
Vesterhavet. Peuters (2 tot 4 jaar) bereiden zich hier spelenderwijs voor op de
kleuterklas. Met deze samenwerking versoepelen bij de overgang naar de basisschool.
Graag stellen wij ons aan jullie voor.
Edith - Leidinggevende
Ik ben Edith Koren, 51 jaar en vanaf 1995 werkzaam bij
de SKH. Ik ben begonnen als invalkracht, heb op die
manier de hele organisatie gezien. En na 2 jaar ben ik
vast gaan werken op een peutergroep. Dat heb ik ruim 5
jaar met veel plezier gedaan. Toen begon het te
kriebelen. Ik heb in de tussentijd de post-hbo-opleiding
Management in de kinderopvang gedaan. En daarna
kreeg ik de kans bij SKH om teamleider te worden. Ook
dat heb ik een aantal jaar gedaan en vandaaruit ben ik
doorgegroeid naar leidinggevende, wat ik inmiddels zo’n
8 jaar met veel plezier doe.
Ik kijk uit naar de
samenwerking met Vesterhavet!

Selina - Assistent-leidinggevende
Ik ben Selina van der Linden, 34 jaar, getrouwd en
moeder van 2 kinderen (7 en 10). Sinds 2006 ben ik
werkzaam bij SKH. Ik heb zo'n 12 jaar op de groep
gestaan bij de peuteropvang en de bso in NieuwVennep. In 2018 ben ik de uitdaging aangegaan om te
proeven in de functie assistent-leidinggevende. In april
2019 ben ik op de locatie Bornholm begonnen als
assistent-leidinggevende op een vaste plek. Dit doe ik
nu al bijna 3 jaar met heel veel plezier. Ik zie uit naar
een samenwerking samen met Vesterhavet.

Caroline - Tutor en VE-coach
Ik ben Caroline Willems, 58 jaar en woon al mijn hele
leven in Hoofddorp. Ik ben getrouwd en wij hebben 3
volwassen kinderen, waarvan de jongste nog thuis
woont. Mijn hobby’s zijn lezen, tuinieren en wandelen
met onze hond. Ik werk alweer 16 jaar bij de SKH. Ik
ben begonnen als pedagogisch medewerker en nu
alweer 13 jaar werkzaam als tutor. Vanaf januari dit jaar
werk ik ook als VE-coach. (VE betekent voorschoolse
educatie).
Mijn werkdagen zijn dinsdag en donderdag op locatie Vesterhavet. Op maandag en
woensdag ben ik werkzaam op een andere locatie van de SKH. Mijn werk als VEcoach doe ik met heel veel plezier. Ik werk met VE-kinderen die een (dreigende)
taalachterstand hebben in de Nederlandse taal. Dit doe ik door kinderen in kleine
groepjes of individueel te begeleiden in hun ontwikkelingsproces. Ik ondersteun de
kinderen ook tijdens de groepsactiviteiten bij de projecten. Contacten onderhouden
met de ouders van de VE-kinderen is ook een belangrijke taak van de VE-coach.
Werken met jonge kinderen met een team van gedreven pedagogisch
medewerkers zorgt ervoor dat ik altijd graag naar mijn werk toega.

Cora - Pedagogisch medewerker
Ik ben Cora den Haan, getrouwd en heb 2 kinderen.
Een dochter van 28 jaar en een zoon van 23. Ik woon
in Hoofddorp. Mijn hobbies zijn: handwerken, kaarten
maken, lezen en gewoon lekker creatief bezig zijn.
Sinds 2003 ben ik al werkzaam bij SKH. Eerst als
invalkracht en sinds 2007 als vaste kracht. Ik heb bij
verschillende vestigingen gewerkt en bij sommige
vestigingen de peuteropvang opgezet. Sinds 2018
werk ik hier in Bornholm.
Ik vind het leuk om met peuters te werken omdat ze zo heerlijk eerlijk zijn en je ze
nog veel kunt leren. We hebben een multiculturele groep, waardoor een goede
communicatie met zowel ouders met kinderen, heel belangrijk is. Ik hoop dat we
ons snel thuis voelen op ons nieuwe plekje in Vesterhavet.

Yvonne - Pedagogisch medewerker
Ik ben Yvonne Hendriks, 43 jaar, getrouwd met Pieter en
wij hebben 2 kinderen. Een zoon van bijna 16 en een
dochter van 14. Wij wonen in Vijfhuizen. Mijn hobby’s
zijn wandelen met ons hondje Raffi, creatief bezig zijn
en in onze tuin tuinieren/rommelen. In 2004 ben ik als
oproepkracht begonnen bij SKH en in 2006 als vaste
pedagogisch medewerker op een peuterspeelzaal/
peuteropvang.
Sinds 2020 werk ik met veel plezier en toewijding bij peuteropvang Bornholm,
samen met Cora. We hebben een gezellige groep met veel verschillende
nationaliteiten. Ik vind het erg leuk om de kinderen, aan de hand van verschillende
thema’s, dingen te leren. De verhuizing naar Vesterhavet is zowel voor ons, als de
groep, een hele verandering. Ik ga ervoor om ons snel thuis te voelen bij
Vesterhavet!

Marsha - Pedagogisch medewerker
Mijn naam is Marsha Bertens, ik ben 23 jaar oud en ik
woon in Diemen. Per 1 februari werk ik bij SKH. Ik heb
altijd al passie voor kinderen gehad. Na mijn middelbare
school ben ik dan ook meteen de opleiding tot
pedagogisch medewerker gaan volgen, gevolgd door
een hbo-opleiding in de pedagogische richting. In deze
tijd heb ik heel wat interessante stages en werkplekken
gehad waar ik met veel plezier heb gewerkt.
Mijn passie voor kinderen begon al vroeg. Vroeger heb ik altijd geturnd, als
assistent geholpen bij de jongste meisjes en later mijn eigen wedstrijdgroep
getraind. Dat doe ik nog steeds. Mijn droom was echter om op hoger niveau en
vaker training te gaan geven. In augustus ben ik hiermee gestart bij SV PAX in
Hoofddorp. Daarom ben ik op zoek gegaan naar een peuterspeelzaal in de buurt
van de turnhal. Zo ben ik bij SKH terecht gekomen.
Naast het werk ben ik in mijn vrije tijd graag buiten, speel ik volleybal en spreek ik
graag af met vrienden. Op maandag en vrijdag komen jullie mij tegen bij
peuteropvang Vesterhavet, woensdag en donderdag werk ik op andere SKHlocaties. Ik kijk er erg naar uit om bij SKH aan de slag te gaan!
.

