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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!

EVEN VOORSTELLEN

Aangenaam! Maandag 24 oktober starten wij met een peutergroep
binnen basisschool Klippeholm. 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.



Kim - VE-coach
Mijn naam is Kim Buis-Wollaars en ik ben werkzaam
als VE-coach voor Stichting Kinderopvang
Haarlemmermeer. Als VE-coach ondersteun en
begeleid ik kinderen op verschillende
peuteropvanglocaties. Deze begeleiding is gericht op
het verwerven van de Nederlandse taal voor peuters
met een (dreigende) taalachterstand. Naast het
begeleiden van de kinderen op de peuteropvang
ondersteun en coach ik ook ouders/verzorgers en de
pedagogisch medewerkers. Daarnaast ben ik ook te
vinden op verschillende basisscholen met het
aanbieden van Taalcoaching Jonge Kind.
Taalcoaching Jonge Kind is voor leerlingen die extra
ondersteuning nodig hebben om een goede start te
kunnen maken op de basisschool.

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 Nieuw-
Vennep. 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.



Jolanda - Pedagogisch medewerker
Ik ben Jolanda, 39 jaar, getrouwd en heb een dochter
van 4. Al 17 jaar werk ik met plezier met kinderen;
voornamelijk op het kinderdagverblijf. Uiteindelijk heb
ik gekozen voor een overstap naar de peuteropvang.
Ik vind de voorschoolse educatie erg belangrijk, omdat
het iets extra’s aan de ontwikkeling voor de kinderen
geeft. In mijn vrije tijd speel ik trommel in een
drumfanfare en bezoek ik graag concerten. Ik houd erg
van muziek, dus zing vaak met de kinderen liedjes!

Michelle - Pedagogisch medewerker
ik ben Michelle, moeder van twee meiden en twee
(bonus)jongens. Ik werk alweer 13 jaar met kinderen van
verschillende leeftijden. Ik heb op de babygroep
gestaan, op de bso en in het onderwijs, zowel in
Nederland als in het buitenland. Elke leeftijd heeft weer
iets speciaals en ieder kind is bijzonder.

Dit schooljaar ben ik begonnen bij peuteropvang
Vlinders. Mijn collega's en ik gaan er dit jaar een leuk,
gezellig, leerzaam en mooi jaar van maken voor zowel
de kinderen als het team van peuteropvang Klippeholm!


