Even voorstellen….

Team peuterschool De Vuurtoren

Mijn naam is Jessica Toet. Naast mama zijn van vier kindjes, ben ik al heel
wat jaartjes werkzaam als leidster op Peuterschool de Vuurtoren.
Ik vind het erg leuk om met het jonge kind te werken. Zo mooi om de
ontwikkeling en groei bij de kindjes van dichtbij te kunnen zien. Het werken
met kinderen is zo afwisselend. Dat maakt het werk voor mij zo leuk. Mijn
werkdagen zijn maandag, dinsdag en donderdag.
Daarnaast ben ik sinds 2021 coördinator van de peuterschool.

Graag wil ik mij even voorstellen: Ik ben Rian Boersma- Stolp.
Ik ben getrouwd en heb 3 volwassen kinderen.
Ik heb er veel plezier in om tijdens 1.5 jaar op de peuterschool de peuters
te zien ontwikkelen. Ik tuinier graag en fotografeer graag vogels.
Ik ben sinds 2007 pedagogisch medewerkster bij de SCOH.
Mijn werkdagen op de groep zijn maandag, woensdag en vrijdag.
Daarnaast ben ik coördinator ouderbetrokkenheid en
ouder-ondersteuningsconsulent.
Graag zou ik mijzelf even willen voorstellen. Ik ben Sarieke Peters.
Ik woon samen met mijn man Sjoerd en 3 katten: Vos, Beer & Wolff.
Sinds begin februari 2020 ben ik werkzaam op peuterschool de Vuurtoren.
Hiervoor was ik werkzaam bij een organisatie die 1 op 1 begeleiding geeft aan
kinderen met autisme en/of ADHD.
Met veel plezier werk ik bij de Vuurtoren. Het is een cadeautje om elke dag die
blije gezichtjes te zien en hun ontdekkingen te ondersteunen tijdens vrij spel en
kring activiteiten.
Tot ziens op peuterschool de Vuurtoren!
Graag wil ik mij even voorstellen:
Ik ben Annemieke van Berkel-Pecht, woon in Voorschoten en ben moeder van
peuter Babette. Sinds februari 2019 ben ik een nieuw gezicht op de peuterschool
in de rol van pedagogisch beleidsmedewerker/ coach voorschoolse educatie.
Met veel plezier werk ik samen met de juffen van de Vuurtoren. Samen
onderzoeken we wat er goed gaat en wat nog beter kan op de groepen om zo te
zorgen voor de allerbeste en allerleukste peuterschool in Den Haag! Soms sta ik
ter ondersteuning op de groep. Vaker zal ik achter de schermen bezig zijn met
beleidsmatige taken, zoals het organiseren van studiedagen, voorbereiden van
teamoverleg, schrijven aan het jaarplan van de peuterschool of overleg met de
schooldirecteur. Ik ben er meestal op maandag. Daarnaast begeleid ik nog twee
andere peuterscholen .

