
Gegevens controleren 
Wilt u uw gegevens in het ouderportaal van 
ParnasSys controleren en zo nodig aanpassen.  
 

Contract Chromebook 
Uw kind krijgt een contractformulier mee voor 
het thuisgebruik van de Chromebook, mocht dit 
komend leerjaar nodig zijn. Wilt u dit formulier 
invullen en uiterlijk maandag 29 augustus bij de 
leerkracht van uw kind inleveren. 

 
Kennismakingsgesprekken 
In de week van 29 augustus vinden de kennis-
makingsgesprekken plaats. Vanaf maandagmid-
dag 22 augustus kunt u een inschrijflijst vinden 
in Teams van uw kind. Deze staat in de map 
algemeen—oudergesprekken—inschrijflijst 
kennismakingsgesprekken. 
U heeft tot donderdag 25 augustus 14:00 uur 
de tijd om zich in te schrijven.  

Even voorstellen  
 
Peter Donatz 
Vorige week ontving u een brief waar-
in de komst van een interim-directeur 
werd aangekondigd. Na de aankondi-
ging van het vertrek van de vorige 
directeur is het nog niet gelukt een 
nieuwe directeur voor De Schalm te 
werven. De bedoeling is binnenkort 
de procedure voor een opvolg(st)er 
van Tanja Laging te starten. Mij is ge-
vraagd als interim-directeur leiding te 
geven aan het kindcentrum tot deze 
opvolg(st)er is gevonden. Hieronder stel ik mezelf kort voor. 
 
Mijn naam is Peter Donatz en tot ons huis in Etten-Leur gereed 
is, ben ik tijdelijk woonachtig in Baarle-Nassau. Ruim 40 jaar ben 
ik actief in het onderwijs. Begonnen als groepsleerkracht, daar-
na als locatieleider, directeur, meerscholen directeur en plaats-
vervangend algemeen directeur ben ik in het primair onderwijs 
op vele fronten aan de slag geweest. 
De afgelopen jaren ben ik via WVS Onderwijs vooral als interim 
directeur gewerkt op diverse scholen van verschillende school-
besturen. Ook werkte ik als algemeen directeur a.i. van een 
klein bestuur. Daarnaast kwamen het coachen van schoolteams, 
directeuren en individuele leerkrachten regelmatig op mijn pad. 
Voor ouders die ook nog iets willen weten over mijn persoonlij-
ke omstandigheden. Ik ben getrouwd en trotse vader van een 
tweetal kinderen: een zoon van 31 en een dochter van 27. En 
sinds ruim twee jaar ben ik ook de trotse opa van een kleindoch-
ter. Ik kijk erg uit naar de samenwerking met het team, de KC-
raad en de ouderraad, maar ook naar die met de ouders van het 
kindcentrum. Met elkaar moeten we namelijk De Schalm een 
centrum laten zijn waar de kinderen zich in een goede sfeer ver-
der kunnen ontwikkelen, zodat ze aan het einde van hun basis-
schoolperiode klaar zijn voor de volgende stap. 

 
Manon Dost 
Graag stel ik mezelf voor. Mijn naam is Ma-
non Dost. Ik woon samen met mijn man en 
3 dochters in Hendrik Ido Ambacht. Ik ben 
sinds 2002 werkzaam in het basisonderwijs, 
waarvan ik 17 jaar in Rotterdam Zuid heb 
gewerkt als groepsleerkracht. In 2017 maak-
te ik de overstap naar PIT kinderopvang & 
onderwijs, hier startte ik als teamleider jon-
ge kind op de Bron en Margriet in Zwijn-
drecht en nu mag ik starten op De Schalm. 
Ik heb veel zin om met u en uw kinderen te gaan samenwerken 
op De Schalm. Ik hoop dan ook de komende weken met jullie 
kennis te maken.  

Start 2022-2023 

Gymtijden 
Groep 4 start ook met gymles, omdat er helaas 
nog geen zwemles mogelijk is. De kleutergroe-
pen hebben op donderdag gymles in het speel-
lokaal. 
 
groep 3 woensdag  08:30 – 09:30 uur  
groep 4 woensdag  13:00 – 14:00 uur 
groep 7a woensdag  09:30 – 10:30 uur 
groep 7b woensdag  13:00 – 14:00 uur 
groep 5-6a donderdag  08:30 – 09:30 uur 
groep 5-6b donderdag  12:00 – 13:00 uur 
groep 8 donderdag  13:00 – 14:00 uur 

Pauzetijden 
groep 5-6a, 5-6b, 8  10:00—10:15 uur 
    12:00—12:15 uur 

groep 3, 4, 7a, 7b  10:20—10:35 uur 

    12:20—12:35 uur 

Nieuwe kinderen  
Na de zomervakantie zijn de volgende kinderen 
bij ons in groep 1-2 of een hogere groep gestart: 
Asli, Julia en Eline Heuvelman, Naomi, Sam en 
Zoë Leegte, Trijntje en Gido van Baalen, Lina 
Schook, Anna Kik, Veerle Verschoor, Jula Ste-
vens, Mirthe Borsje, Sarah van der Heyden en 
Sepp van Middelkoop. 
Wij wensen alle kinderen een goede tijd op De 
Schalm toe!  



Tirza Malik 
Mijn naam is Tirza Malik, ik ben 31 jaar en ik ga op maandag en dinsdag lesgeven in groep 1-
2a. Ik ben getrouwd met Zuhaib en we hebben samen een zoon van 3 jaar. Ik ben vorig jaar 
naar Alblasserdam verhuisd en ik vind het superleuk dat ik op De Schalm mag komen werken!   

       
Jolande de Jong 

Al heel wat jaartjes ben ik in het onderwijs werkzaam, nog steeds met 
veel plezier. Ik heb aan verschillende groepen les mogen geven. Naast de 
drie zonen en drie schoondochters, zijn er nu ook 6 kleinkinderen. Gewel-
dig! Eén van mijn hobby’s is oppassen op hen! Verder houd ik van wandelen, fietsen en gezel-
ligheid met familie en/of vrienden. Vorig jaar was ik werkzaam op De Klimop in Rijsoord, deze 
school moest helaas sluiten. Daarvoor was ik werkzaam in het oosten van het land. Dit jaar 
mag ik lesgeven, samen met Tirza Malik, aan groep 1-2a. Samen met jullie, ouders en kinderen, 
wil ik er graag een heel mooi en fijn leerjaar van maken! 

 
Eveline Quirijns 

Mijn naam is Eveline Quirijns, 26 jaar en ik ben twee jaar geleden afgestuurd als Sociaal Pedagogisch Hulpverlener 
aan de Hogeschool Avans voor Social Work. Verder ben ik woonachtig in Tilburg en is mijn grote hobby dansen en 
fitness.  
Werken met kinderen (en jongeren) is een grote passie van mij die de afgelopen jaren alleen 
maar gegroeid is. Zo heb ik mijn stage- en werkervaring opgebouwd bij diverse scholen van 
basis-, speciaal voortgezet tot mbo onderwijs.  
Afgelopen jaar heb ik gewerkt als onderwijsassistent bij De Tweestroom in groep 4. Vanaf dit 
jaar ga ik aan de slag als onderwijsassistent in groep 3 bij juf Sandra en juf Tamara. Daarnaast 
ga ik ook leuke leeractiviteiten (voor alle kinderen) begeleiden in een kleinere groep. Ik wil me 
extra inzetten voor de gezellige sfeer in de klas! Ik zal maandag, woensdag, donderdag en vrij-
dag aanwezig zijn. Dinsdag volg ik de opleiding Pedagogisch Educatief Professional voor leraar 
ondersteuner. Mocht u wat meer willen weten of vragen, sta ik hier altijd voor open! 

 
 
 
Lotte de Haan 
Mijn naam is Lotte de Haan en ik ben 23 jaar oud. Ik woon in Nieuw-Lekkerland samen met 
mijn familie. Mijn hobby’s zijn basketballen en leuke dingen doen met vrienden. Sommigen van 
u zullen mij misschien kennen omdat ik in mijn derde jaar van de opleiding stage heb gelopen 
op De Schalm. Ik heb onwijs veel zin om dit jaar vijf dagen in groep 5-6a te werken! 

 
 
 

Roos van der Dussen 
Mijn naam is Roos van der Dussen en ik ben 19 jaar. Ik kom dit jaar werken bij de groepen 5-6 
als ondersteuning voor de leerkrachten en kinderen. Ik hoop dat ik meer ervaring over de ont-
wikkeling van een kind kan opdoen en meer informatie over een eventuele overstap van oplei-
ding, hier bij De Schalm. Ik ben de dinsdagen en de vrijdagen aanwezig.   
Ik hoop dat ik jullie hierbij voldoende heb geïnformeerd en zo niet mogen jullie natuurlijk altijd 
naar mij toe komen voor verdere vragen. 

 
Annemiek Lindhout komt ons team bij de peuters versterken en Cindy Advokaat zal zich bij 
de peuters en de BSO in gaan zetten. Zij hebben zich inmiddels voorgesteld via Konnect aan de ouders van de peu-
terspeelgroep en de BSO.  

Start 2022-2023 


