
Een nieuwe juf! 
 
Nieuw op de Aloysius én net afgestudeerd als juf! 
Mijn naam is Isabelle en als nieuwe juf start ik komend schooljaar op de 
Aloysius in fasegroep 4/5b. Ik zal op de woensdagen, donderdagen en 
vrijdagen voor de groep staan en juf Linda zal er de andere dagen zijn. 
Samen met de kinderen gaan we volgend schooljaar hard werken en 
nieuwe dingen leren, maar vooral veel plezier hebben met elkaar!  
 
Op de wenmiddag, aankomende 28 juni, zal ik alvast met de kinderen 
kennismaken. Ik kijk er al naar uit!  
 

 
 

Mijn naam is Jacqueline Geerts. Ik ben moeder van twee prachtige volwassen kinderen en 

al 35 jaar gelukkig getrouwd met mijn steun en toeverlaat Ronald.  

Nadat ik als zij-instromer mijn Pabo diploma heb gehaald, heb ik 

wat scholen gezien. Daar heb ik veel ervaring mee opgedaan en 

wat ik ook als zeer leerzaam heb ervaren. Ik heb vaak groep 8 

gedraaid met heel veel plezier, maar daarnaast ook in groepen 6 

en 7 gewerkt wat ook heel erg leuk was.  

Ik mag in mijn vrije tijd graag creatief bezig zijn, ik lees graag 

en daarnaast vind ik het heerlijk om te mogen zingen in een pop 

koor.  

Hopelijk mag ik nog aardig wat jaartjes op de Aloysius school 

werken. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in om het team te 

mogen versterken en te werken in het prachtige oude gebouw 

dat bij de Aloysius hoort.  

 

 
Graag stel ik mij aan u voor. Mijn naam is Resi Admiraal en ik ben 31 jaar. In 
februari 2016 ben ik afgestudeerd aan de pabo in Rotterdam en ben daarna 
gestart als kleuterleerkracht in diezelfde stad. Hier heb ik gezien hoe een klas 
met diversiteit een mooie groep kan vormen waarin leerlingen zich veilig en 
prettig voelen. De sfeer in de groep is voor mij heel erg belangrijk. Ik geloof dat 
een leerling die met plezier naar school gaat veel beter tot leren komt.  
 
In mijn vrije tijd ben ik graag aan het reizen, lees ik een boek of ben ik gezellig 
samen met vrienden/familie. In de zomervakantie verhuis ik naar Woerden en 
ben ik klaar om een nieuw avontuur te starten op de St. Aloysiusschool waar ik 
op dinsdag t/m vrijdag te vinden ben in fase 4/5a. Ik kijk ernaar uit om jullie te 
mogen ontmoeten! 
 
Met vriendelijke groet, 
Resi Admiraal 
  



Even voorstellen: Bij deze wil ik mij graag voorstellen als de 
nieuwe vakleerkracht lichamelijke opvoeding van de St.Aloysius 
per aankomend schooljaar.  
 
Mijn naam is René van der Neut, ik ben 51 jaar en kom uit 
Rotterdam. In mijn vrije tijd tennis ik veel en loop ik 3/4 x in de 
week hard.  
Ik sta inmiddels alweer 25 jaar in de gymzaal en verzorg de lessen 
LO nog steeds met veel plezier. De afgelopen 25 jaar heb ik 
lesgegeven op een school in Rotterdam.  
Met mijn Montessori achtergrond zie ik veel 
uitdaging/overeenskomsten met de visie van de school en heb ik 
superveel zin om mijn kennis met de kinderen te delen en leuke 
gymlessen te verzorgen. 

 
Ik hoop u, na de zomervakantie, tegen te komen op school.  
 
Met sportieve groet, René 
 
 
 


