
 
 
Onderwerp: Onze nieuwe collega’s stellen zich voor 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Onze nieuwe collega’s stellen zich graag aan u voor! 
 
Roland (conciërge) 

Hallo allemaal, ik zal mij als nieuwe conciërge van b.s de Regenboog voorstellen. 
Mijn naam is Roland Verschuuren. Getrouwd met Debbie en twee kinderen in de 
leeftijd van 18 en 21 jaar. Conciërge van deze mooie basisschool is voor mij een 
leuke uitdaging. Ik heb namelijk 35 jaar in de auto industrie gewerkt en was wel 
toe aan iets anders. 
 
Ik ben al sinds mijn jeugd verbonden aan Jong-Nederland Loven/ Besterd. Een 
jeugdvereniging die zich inzet voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 16 jaar. Ook 

begeleid ik daar jaarlijks een groep verstandelijk beperkte mensen tijdens hun vakantie. In mijn vrije 
tijd luister ik graag naar muziek en ga ik naar concerten. Hardlopen is ook een hobby van 
mij. Tegenwoordig ga ik vier keer per week trainen om in december de marathon van Malaga te 
lopen.  
 
Beatrijs (leerkracht groep 6) 
Hoi allemaal, mijn naam is Beatrijs de Coninck en ik ben 26 jaar oud. Sinds een paar weken werk ik 
fulltime in groep 6 op de Regenboog, en ik vind het heel erg leuk! Ik vind vooral leesonderwijs heel 
interessant en belangrijk. Mijn passie ligt dan ook voornamelijk bij (jeugd)literatuur. Ik hoop hier 
volgend jaar verder in te kunnen studeren. Mocht u nog vragen hebben, kom dan vooral even 
binnenlopen in mijn lokaal. Tot snel!  
 
Natasja (leerkracht groep 7b) 
Beste ouders, 
Sommige van jullie heb ik al eens ontmoet, maar een hoop ook nog niet. Daarom stel ik mij graag 
voor! Ik ben Natasja Sparla, 39 jaar oud en moeder van een 7 jarige zoon. Ik woon al mijn hele leven 
in Tilburg Zuid en heb daar ook twaalf jaar als lerares gewerkt. Ik heb in verschillende groepen 
lesgegeven en ben zo te weten gekomen dat mijn hart ligt in de bovenbouw. Op onze school was dat 
mogelijk dit jaar en ik ben dan ook heel blij met mijn keuze om hier te komen werken.   
Met groep 7B zijn we het schooljaar fijn begonnen en ik heb er alle vertrouwen in dat dat zo 
blijft. Op maandag, dinsdag en woensdag ben ik aanwezig.  
Ik hoop dat er dit jaar veel leuke momenten zullen zijn om elkaar wat beter te leren kennen. 
 
Sara (muziekdocent) 

Mijn naam is Sara Nijsten en ik verzorg sinds afgelopen schooljaar de muzieklessen 
op school. Vanuit mijn passie voor muziek ben ik in 2019 muziekeducatie gaan 
studeren. Ik hoop deze passie voor muziek aan de kinderen over te kunnen dragen. 
Naast mijn werk als muziek docent ben ik projectleider bij het orkest Kamerata zuid 
in Tilburg en dirigeer ik een koor. 
 
  



Anouk (leerkracht groep 3) 
Hallo allemaal, 
Graag wil ik mij via deze weg voorstellen aan jullie. Mijn naam is Anouk Jorna en ik ben 23 jaar oud. 
Sinds dit schooljaar ben ik werkzaam op De Regenboog. Op maandag, dinsdag en woensdag ben ik 
aanwezig als de juf van groep 3. Mijn passie ligt bij het lesgeven aan het jongere kind. Ik kijk ernaar 
uit om de kinderen veel te mogen leren en ze te zien groeien. Mochten er vragen zijn, hoor ik dit 
graag. 
 
Jannick (stagiaire PABO Avans, groep 4a) 
Hoi ik ben Jannick van Hulten en ik ben 19 jaar. Mijn hobby's zijn voetballen en naar de sportschool 
gaan. Ik volg de opleiding PABO in deeltijd, dit houd in dat ik een dag stageloop en een dag naar 
school ga. Ik werk ook nog 3 dagen in de week als gymdocent voor de stichting SSNB in 
Geertruidenberg. Ik heb de eer gekregen om dit jaar op maandag stage te mogen lopen op de 
leukste school van Tilburg (de Regenboog). Ik loop hier het eerste halfjaar stage in groep 4 en zal na 
een halfjaar wisselen van klas. Als je mij ooit tegenkomt dan maken we gezellig een praatje. 
 
Terris (stagiaire PABO Avans, groep 7b) 

Hoi allemaal! Ik ben Terris en ik kom dit jaar stagelopen als juf op de Regenboog, 
in groep 7b. Ik zal er alleen op maandagen zijn, de andere dagen werk ik op een 
andere school. Ik ben 28 jaar en ik woon in Tilburg. Dansen en muziek zijn mijn 
hobby's. Heb je vragen? Stel ze gerust, dan leren we elkaar beter kennen!  
 
 
 
 
 

Vivian (dramadocent) 
Hoi! Mijn naam is Vivian. Ik ben Dramadocent en ik geef dit jaar aan alle groepen dramalessen. 
In de lessen gaan we, aan de hand van thema’s waar de leerlingen in de klas mee bezig zijn, 
verschillende oefeningen en scènes spelen. De leerlingen trainen hier, naast het creatief bezig zijn 
met bijvoorbeeld taalthema’s, ook samenwerken, presenteren en hun inlevingsvermogen. 
Naast mijn werk als docent, ben ik ook werkzaam als actrice in verschillende televisiereclames en 
hier en daar een televisieserie of film. Ik kijk ernaar uit om dit jaar weer les te geven op de 
Regenboog! 
 
Tjarik (gymdocent) 

Hallo allemaal, mijn naam is Tjarik Semil en ik verzorg komende tijd de 
gymlessen op jullie school. Naast een diploma voor sport en bewegen ben ik in 
2020 afgestudeerd aan de opleiding Toegepaste Psychologie. Ik vind veel 
sporten leuk om te doen, maar voetbal en tennis zijn de sporten die ik zelf 
wekelijks beoefen. Ik kijk er naar uit om de kinderen tijdens de gymlessen op 
zowel sportief als sociaal emotioneel gebied uit te gaan dagen.  
 
 
 

 
  



Orfea (ondersteuning) 
Mijn naam is Orfea van Hest. Sinds dit schooljaar ben ik onderdeel van het team van de Regenboog. 
Ik werk als leraarondersteuner en help de leerkrachten van groep 4/5b, groep 5a en groep 6. Tijdens 
lessen in de klas ondersteun ik de leerkracht en ik begeleid ook leerlingen individueel en in groepjes 
met taal, lezen en rekenen. Super leuk werk waar ik erg van geniet! 
 
Met Esther ben ik getrouwd en samen hebben wij 3 zonen, Rinke van 10 jaar en de tweeling Jelmer 
en Levi van 9 jaar. Ik vind het heel leuk om dingen met mijn gezin te ondernemen, daarnaast kook ik 
graag voor familie en vrienden en wandel ik graag in de bergen. 
 
Eva (leerkracht groep 1-2c) 

Graag wil ik me kort voorstellen aan jullie. Mijn naam is Eva en ik ben 40 jaar 
oud. Ik woon samen met mijn man Sam in Tilburg. Ik heb altijd al in het leuke 
Tilburg gewoond. Ik heb het in deze stad erg naar mijn zin. Samen met Sam 
heb ik 3 kinderen. Twee zoons van 14 en 3 jaar oud en een dochter van 5 jaar 
oud. 
 
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om met mijn eigen kinderen bezig te zijn. 
Daarnaast maak ik graag kleding en bezoek graag andere steden. Ook dans ik 
iedere week.  
 
Hiervoor heb ik bijna 20 jaar op een school in de Reeshof gewerkt. Meestal 
als leerkracht in groep 1/2 maar ook in groep 3 en 4. Daarnaast heb ik een 

paar jaar in de instroomgroep gewerkt met 4-jarige kleuters en peuters van Kinderstad. Na zoveel 
jaar op dezelfde school, wilde ik eens verder kijken. Toen ik voor het eerst op De Regenboog kwam, 
voelde ik me meteen heel welkom.  
Ik heb het erg naar mijn zin op deze school en hoop nog een hele lange leuke tijd te gaan hebben 
hier! 
 
Marion (leerkracht groep 1-2c) 

Beste kinderen en ouders, 
Mijn naam is Marion en ik ben de juf van groep 1/2 c op maandag, dinsdag en 
woensdag zolang het nodig is. Mijn kinderen zijn 25, 28 en 30 jaar. In mijn vrije 
tijd wandel, fiets en zwem ik veel. 
De afgelopen vijf jaar heb ik gewerkt als intern begeleider voor groep 1,2 en 3. 
Ik miste het werken met jonge kinderen en ben nu blij dat ik op de regenboog 
weer met kleuters mag werken. 
 
Ik heb er zin in en als er vragen zijn, dan hoor ik het graag (na schooltijd). 
 
 
 

 
 
  


