
Dag allemaal,  

Graag stel ik me bij deze voor aan jullie. Ik ben Janneke Vink. Op dit moment ben 
ik nog werkzaam op basisschool ’t Carillon in Gouda. Komend schooljaar ga ik met 
veel plezier starten in fasegroep 1/2/3a. Hier heb ik enorm veel zin in. Het was 
tijd voor een nieuwe uitdaging en deze heb ik gevonden op de Aloysiusschool.  

Ik zie mijzelf als een creatieve en gemotiveerde leerkracht met een waardevolle 
ervaring en passie binnen deze doelgroep. Ik heb zin om met het team en jullie als 
ouders te gaan werken aan de groei van de kinderen.   

Ik ben 45 jaar en woon in Gouda met mijn vijfjarige zoon, verder tennis ik graag en 
onderneem ik graag leuke dingen met mijn zoon en vrienden.   

Hopelijk tot snel en zoals het er nu uitziet “live”.   

Met vriendelijke groet, 

Janneke Vink 

 

Ik ben Mariëlle Waasdorp, 35 jaar en woonachtig in Alphen aan den Rijn. 
In 2013 heb ik de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening afgerond en daarna 

hierin werkzaam geweest. 
Ik kan ervan genieten als er een glimlach op een kind zijn gezicht ontstaat. En het 
lijkt me erg leuk om leerlingen nieuwe dingen te leren. Naast mijn werk vind ik het 
leuk om te wandelen, sporten, dansen en af te spreken met vriendinnen. Ik zal 
vanaf het nieuwe schooljaar starten op het Aloysius en kom naast Juf Martha te 
staan voor groep 6A.  
 

 
Beste ouders, 
Mijn naam is Ronald Kaub en komend schooljaar zal ik werkzaam zijn als één van 
de leerkrachten op de Aloysius. Ik ben 51 jaar en met mijn vrouw en 2 zoons (10 en 
13 jaar) woonachtig in Gouda, waar ik al bijna mijn gehele leven heb gewoond. Ik 
ben vijf jaar gelden een nieuwe carrière begonnen in het onderwijs, na eerst in de 

Milieuplanologie te hebben gewerkt.  Naast mijn werk ben ik een passief 
sportliefhebber en leef me graag uit in mijn hobby’s: koken, fotografie en reizen. 
Ik heb er veel zin in om na de zomervakantie deel te gaan uitmaken van het team 
van de Aloysius en sta u graag te woord als u vragen heeft over of aan mij. 
  
Groet, Ronald 
 


