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Even voorstellen 

Onze medewerkers van de tussenschoolse opvang 

Mijn naam is Jeroen Verwoerd en als jeugdmakelaar ben ik 

tijdens de pauze aanwezig op school. Ik gebruik sport en spel als 

middel om met de kinderen te werken. Niet alleen op school 

maar ook in de Huizen van de Wijk en tijdens onze activiteiten 

ben ik met hun in contact. Op deze manier bouwen we een band 

op en leer ik hen kennen, daarnaast weten zij door dit intensieve 

contact ook mij te vinden. Als jeugdmakelaar vind ik het 

belangrijk om kinderen te motiveren. Ik help hen hun talenten te 

ontdekken en geef ze graag een kans om nieuwe ambities te creëren. Daarom is samen 

met de band die ik me ze heb, het sport en spel een succesvol middel om te werken aan 

mijn doel als jeugdmakelaar.  

Ik ben Charl Sait, coördinator van de sportieve pauze op de 

Klimop. Geboren en getogen in Rotterdam en heb 

Surinaams/Javaanse roots. Zelf kom ik uit de voetbalwereld en 

heb tot mijn 24e profvoetbal gespeeld en daarna de 

amateurwereld ingegaan en dat was ook mijn moment, dat ik met 

kinderen ging werken. Zo was ik voorheen jeugdtrainer/ 

coördinator op voetbalverenigingen en heb ik gewerkt als wijkondersteuner/ 

jongerenwerker. Momenteel ben ik naast mijn huidige baan ook voetbalcoach. Mochten 

jullie mij willen spreken en/of persoonlijk willen ontmoeten, dan kan dat zeker en kunnen 

we een afspraakje inplannen. Wellicht tot snel! 

Ik ben Mohammed. Uw kinderen kennen me vast wel! Ik vind het 

heel leuk om te zien dat uw kinderen actief bezig zijn met de 

activiteiten. Ik houd ervan om de kinderen te motiveren en wil hen 

graag meer leren over de activiteiten. Ik ben enthousiast en vind De 

Klimop een gezellige, mooie en leuke school.  

Mijn naam is Denilson en ben 19 jaar oud, ik sta 

in de pauze klaar om uw kinderen te ontvangen en er een leuke en 

actieve pauze van te maken en ik doe vaak ook gezellig mee! Zelf heb 

ik ook op De Klimop gezeten en vind ik het helemaal geweldig om nu 

hier te kunnen staan en de laatste 2 jaren zo’n sportieve pauze aan 

te kunnen bieden. Als ik het vergelijk met mijn basisschoolperiode 

had ik het zelf heel erg leuk gevonden om zo’n pauze te kunnen 

hebben. 

Volgende week stellen we meester Edson aan u voor.  
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Onze schoolapp 
Onze schoolapp biedt de 
mogelijkheid aan groepsleerkrachten 
om enkel en alleen berichten te 
sturen aan ouders van de eigen 
leerlingen. Daarvoor is nodig dat alle 
ouders de app op hun mobiel hebben. 
Afgelopen woensdag hebben we een 
korte training gehad in het gebruik 
van de app en de mogelijkheden die 
de app biedt: een persoonlijke inbox 
en een klasboek (met mogelijkheden 
voor foto’s) voor iedere groep. We 
zullen u spoedig kunnen melden dat 
we LIVE gaan met die app ten 
aanzien van de groeps-gebonden 
mogelijkheden. 
 
Onze app bood al een 
welkomstwoord, schoolnieuws, de 
nieuwsbrief, een kalender met de 
jaarplanner (vrije dagen) en 
contactgegevens. Daar zijn nu 
nieuwe tegels aan toegevoegd: 
persoonlijke inbox, groepsnieuws, 
formulieren, schoolinformatie en 
foto’s. U kunt die nieuwe 
functionaliteiten al zien in de app. 
We zullen de tegels in de app 
langzaam gaan vullen en u in de 
nieuwsbrief informeren als we 
berichten gaan plaatsen.  
 
Heeft u de app nog niet op uw 
telefoon? Check snel de appstore en 
download de app gratis.  
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