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GROEP 1-2 A DE DOLFIJNEN VAN JUF SASKIA & JUF TAMARA 

 

Ik ben Saskia Kruger en ben de juf op maandag en 

dinsdag voor groep 1/2 A, de Dolfijnen. Ik ben 40 

jaar en moeder van 3 kinderen: 2 meiden van 10 en 

een zoon van 7. Ik woon in Krimpen aan den IJssel 

en kom met veel plezier 2 dagen in de week de brug 

over om les te komen geven op De Catamaran. 

In 2004 heb ik mijn PABO afgerond en vanaf die 

tijd heb ik lesgegeven bij de kleuters met 1 jaar 

een uitstap naar groep 3.  

Ik vind het erg fijn om kindgericht te werken en 

kijk goed naar de ontwikkeling van uw kind.  Verder 

houd ik van zingen en bewegen in de klas.  

s.kruger@obsdecatamaran.nl 

Ik ben Tamara Millekamp en ik ben op woensdag, 

donderdag en vrijdag de nieuwe juf van groep 1/2 A, de 

Dolfijnen.  

Ik ben getrouwd en woon met mijn gezin in Capelle aan 

den IJssel. We hebben een zoon van 12 en een dochter 

van 10.  

Ik ben bijna 25 jaar werkzaam in het onderwijs. De 

eerste 5 jaar heb ik op een reguliere basisschool 

gewerkt in een kleutergroep en als intern begeleider. De 

laatste 19 jaar heb ik gewerkt op een school voor 

speciaal onderwijs voor kinderen met een 

ontwikkelingsstoornis en/of gedragsproblemen.  

 

Ik heb veel ervaring met het werken met kleuters. Ik vind het belangrijk dat er in de 

klas een positieve en veilige sfeer is, zodat uw kind goed tot leren kan komen.  

Ik heb heel veel zin om op De Catamaran te starten! 

 

t.millekamp@obsdecatamaran.nl 
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GROEP 1-2 B DE ZEEPAARDJES VAN JUF RIA 
 

Mijn naam is Ria de Ruiter en ook dit schooljaar ben ik de 

leerkracht van groep 1/ 2 B,  de Zeepaardjes.  Ik ben 38 jaar 

oud en woon samen met mijn man Ronald in Ridderkerk. Sinds 

het jaar 2019 ben ik  met veel plezier werkzaam op De 

Catamaran.  

Sinds 2007 heb ik mijn PABO-diploma al op zak. Gedurende al 

die jaren ben ik binnen het onderwijs werkzaam als leerkracht. 

Veel van mijn ervaring zit bij de kleuters. Zelf heb ik aardig 

wat trainingen gevolgd voor goed ‘’kleuteronderwijs’’, 

waaronder eentje die gericht is op het geven van goed 

rekenonderwijs bij kleuters.  

In elke groep vind ik het erg belangrijk dat ieder kind zichzelf kan zijn. Ieder kind is 

uniek en welkom in de groep. Het is goed als de kinderen dit weten en dit ervaren. 

Verder vind ik het van belang dat er een positieve sfeer in de groep is en vind ik 

ouderbetrokkenheid belangrijk. Mocht u iets kwijt willen dan kan en mag dat altijd 

telefonisch, op afspraak of via een Parro.  

 

riaderuiter@obsdecatamaran.nl  
 

GROEP 3 VAN JUF CAROLINE & JUF BIANCA 
 

Op dit moment is er een vacature voor groep 3 en verzorgen JUF CAROLINE & JUF 

BIANCA het onderwijs aan groep 3. Zij worden vanaf 20 september ondersteund door 

onderwijs-assistente JUF RACHEL. 

Mijn naam is Caroline de Bruijn. Ik woon in Capelle aan 

den IJssel. Twee kinderen heb ik op de wereld gezet; zij 

zijn nu 19 en 21 jaar. Mijn grootste hobby's zijn de wereld 

verkennen en dansen. 

Na het behalen van mijn onderwijsbevoegdheid heb ik 

voornamelijk in vaste groepen gewerkt in de groepen 1 t/m 

3. Vervolgens ben ik een 20-tal jaar intern begeleider 

geweest.  

Daar mijn hart toch uitging naar het werken met jonge 

basisschoolleerlingen heb ik er voor gekozen om weer voor 

de groep te staan. Ik vind het fantastisch om kinderen 

het eerste stukje van hun schoolloopbaan op weg te 

kunnen helpen en gereedschap mee te geven dat ze in de rest van hun leven mee kunnen 

nemen.  
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Sinds 5 jaar werk ik in het Flexteam van BLICK op onderwijs, vooral in de groepen 1 t/m 

3. Op deze manier zie ik veel scholen en leerlingen. Momenteel mag ik op obs De 

Catamaran 2 dagen in een groep 3 werken. Dit doe ik met heel veel plezier. Vorig 

schooljaar was ik onderdeel van het kleuterteam van De Catamaran, dus ik ken veel 

voormalige kleuters die nu in groep 3 zitten. 

Ook ondersteun ik een dag de interne begeleiding van de school. 

 

c.debruijn@blickoponderwijs.nl 

 

Mijn naam is Bianca Timmers, 37 jaar en ik kom 

uit Rotterdam. In mijn vrije tijd houd ik van 

sporten, met paarden bezig zijn, tuinieren en 

zoveel mogelijk erop uit gaan. Ik ben gek op 

reizen en het liefst zo ver en lang mogelijk in de 

zomer om een land, cultuur en mensen echt goed 

te leren kennen. In de herfst en winter ben ik in 

de bergen te vinden om te wandelen, skiën en 

snowboarden.   

 

Na 13 jaar op obs Klim-Op aan verschillende 

groepen te hebben lesgegeven, ben ik voor het 

derde schooljaar werkzaam als flexwerker voor 

onze stichting BLICK. Hierdoor kan ik op alle 

scholen ingezet worden. Dit schooljaar start ik op De Catamaran in groep 3 en ben ik op 

andere dagen het vangnet voor groep 6. Ik heb er veel zin in en we zullen er met elkaar 

een gezellige en leerzame tijd van maken! 

 

b.timmers@blickoponderwijs.nl 

 

GROEP 4 VAN JUF KITTY & JUF FLEUR 

 

Mijn naam is Kitty Breuer, de juf van groep 4. Ik kom uit 

Rotterdam en woon daar met mijn man. Onze kinderen zijn de 

deur al uit.   

Vier dagen in de week rijd ik op mijn fiets (of scheur ik op 

mijn brommertje) van Ommoord naar school. Ik ben al lang 

juf (sinds 1983) en ik vind het nog steeds heel erg leuk! Ik ga 

elke dag met veel plezier naar De Catamaran. 

Sinds 2015 ben ik de rekenspecialist van De Catamaran. 

Vroeger vond ik rekenen zelf moeilijk, maar nu is het mijn 
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lievelingsvak. Ik vind het dan ook heel fijn om aan de instructietafel te zitten en 

kinderen te helpen die rekenen moeilijk vinden of juist kinderen te begeleiden die extra 

uitdaging nodig hebben.  

Verder vind ik voorlezen erg leuk en zing ik met de klas graag liedjes. Dan pak ik mijn 

gitaar erbij en zingen we grappige “beweegliedjes”. 

Mijn grootste hobby is reizen, het liefst naar verre landen.  

Ik hoop dat alle kinderen een leerzame tijd bij mij in de groep hebben, maar ik vind het 

ook belangrijk dat ze zich veilig en gezien voelen. Daar doe ik mijn best voor! 

k.breuer@obsdecatamaran.nl 

 

Ik ben juf Fleur en ben op vrijdag de juf van groep 4. Ik 

ben daarnaast nog druk bezig met studeren en verwacht dit 

jaar mijn diploma te halen! Ik woon nu ruim anderhalf jaar 

in het centrum van Rotterdam en heb het daar mega naar 

m’n zin. Het leukste aan lesgeven vind ik de omgang met de 

leerlingen. In mijn vrije tijd ben ik actief lid van de 

toneelvereniging RISK, speel ik gitaar en vind ik het leuk om 

te gamen! Ik heb er veel zin in en kijk ernaar uit er samen 

een mooi jaar van te maken & vooral samen veel te leren!   

 

f.termoshuizen@obsdecatamaran.nl  

 

GROEP 5 VAN JUF ANOUK & JUF JACQUELINE 

 

Mijn naam is Anouk den Hoed, juf van groep 5 op 

maandag, donderdag en vrijdag. 

Ik ben getrouwd en ik heb 2 zoons van 15 en 19, ik 

woon in Bergschenhoek. 

Ik werk al zo’n 25 jaar in het onderwijs en al 

ongeveer 20 jaar op deze school. De laatste jaren 

vooral in groep 5. Al die jaren  heb ik met veel plezier 

gewerkt en heb  inmiddels dus regelmatig kinderen 

van oud-leerlingen in de klas gehad. 

Ik vind het belangrijk dat kinderen zich op hun plaats 

en gezien voelen in de klas waar een fijne sfeer 

hangt, waardoor kinderen dus beter tot leren komen.  
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Verder kunnen ouders natuurlijk altijd bij mij terecht voor een vraag via Parro of 

telefonisch. Ik heb er zin in, we gaan er een goed en leerzaam jaar van maken! 

a.denhoed@obsdecatamaran.nl 

 

Mijn naam is Jacqueline Lippes en ik woon in Krimpen aan den 

IJssel. Ik ben getrouwd en ik heb 2 kinderen. Een zoon van 19 

jaar en een dochter van 17 jaar. 

Ik werk al bijna 25 jaar op deze school. Ik heb een aantal jaar 

lesgegeven in groep 3 en 4 en  meer dan 10 jaar bij de 

kleuters. Dit schooljaar geef ik les in groep 5. Dit wordt het 

tweede jaar in deze groep samen met juf Anouk.  

In mijn vrije tijd ga ik graag een dagje winkelen, naar het 

strand of lekker uit eten. Op vakantie ga ik graag naar de zon 

of in de winter naar de sneeuw. Verder vind ik het heerlijk om 

te lezen of om een serie te volgen. 

Ik werk aan het begin van de week altijd op dinsdag en woensdag in groep 5 en op 

maandag zal ik elders in school wat werkzaamheden krijgen.  

Ik hoop er ook dit jaar samen met de kinderen weer een gezellig, leerzaam schooljaar 

van te maken! Verder hoop ik dat uw kind met veel plezier naar school komt en dat 

hij/zij veel gaat leren het komende schooljaar! 

j.lippes@obsdecatamaran.nl 

 

GROEP 6 VAN JUF SANNE & JUF ANNIKA 

 

Mijn naam is Sanne de Bruin en ik ben de leerkracht van 

groep 6. Ik werk al sinds 2008 bij De Catamaran, tot en met 

de sluiting in 2017 bij de locatie aan de Hermitage en daarna 

hier op het Maria Danneels Erf.  

Ik heb door de jaren heen veel verschillende (combinatie)-

groepen gehad,  van groep 3 tot en met 8. Ook heb ik 7 jaar 

lang op de Hermitage met veel plezier de taken van intern 

begeleider vervuld.  

Ik vind het belangrijk dat kinderen zich veilig en thuis voelen 

bij ons op school, zodat zij zo goed mogelijk tot leren komen 

en het beste uit zichzelf halen. Structuur, saamhorigheid, doelgerichtheid, maar ook 

eigen verantwoordelijkheid dragen en humor vind ik hierbij belangrijke pijlers. Het is 
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prachtig om ieder jaar weer een groep leerlingen te mogen begeleiden bij hun leerproces 

en ontwikkeling en om te zien welke stappen (en soms sprongen!) de kinderen maken! 

s.debruin@obsdecatamaran.nl 

Er is nog 1 dag vacature naast juf Sanne in groep 6. Deze wordt voorlopig vervuld door 

juf Annika uit het Flexteam van BLICK. 

 

Mijn naam is Annika Valk, ik ben 38 jaar en werk 

nu een paar jaar fulltime voor BLICK op Onderwijs 

binnen het Flexteam, de invalpool van de stichting. 

Daarvoor heb ik 14 jaar in Rotterdam gewerkt op 

diverse basisscholen in diverse groepen.  

 

Ik woon zelf in Ridderkerk en heb twee dochters 

en twee katten. In mijn vrije tijd ben ik veel aan 

het wandelen of hardlopen. Ik lees graag en ben 

vaak creatief bezig op verschillende manieren. 

 

Naast mijn werk voor de klas, houd ik me ook bezig 

om op de diverse scholen van BLICK op Onderwijs 

het Boeiend leren bij te schaven, aan te vullen 

en/of te verbeteren in samenwerking met enkele diverse toegewijde collega's. 

ICT vind ik daarin een belangrijk onderdeel en in de klas zal ik dan ook regelmatig de 

chromebooks inzetten voor extra oefening, herhaling of verdieping. Hierbij maken we 

gebruik van de software bij de methodes in de klas en andere oefenprogramma’s, die 

ook thuis toegankelijk zijn. 

 

De komende tijd zal ik in groep 6 voorlopig ondersteunen op de woensdag en de 

donderdag en werk ik er op vrijdag zolang er nog een vacature openstaat.  

Mocht u vragen hebben dan kunt u me bereiken via a.valk@blickoponderwijs.nl of Parro. 

 

 

GROEP 7 VAN JUF MIRANDA & MEESTER RUTGER 

 

Mijn naam is Miranda van Milink en dit schooljaar ben ik voor 4 dagen de leerkracht van 

groep 7. Ik heb niet altijd les gegeven, maar heb ook jarenlang op een advocatenkantoor 

gewerkt. Toen er in de jaren negentig van de vorige eeuw ook al een enorm tekort aan 

leerkrachten was, ben ik de PABO gaan doen.  
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Ik heb al 16 jaar voor BLICK gewerkt in Krimpen aan den 

IJssel en dit is mijn derde schooljaar voor BLICK in Capelle 

aan den IJssel. Al meteen bij mijn eerste gesprek gaf obs De 

Catamaran mij een goed gevoel. 

Ik ben vier dagen op school aanwezig en zal er op de 

dinsdagen niet zijn. Samen met de leerlingen van groep 7 

hoop ik er een leerzaam en fijn schooljaar van te gaan maken! 

m.vanmilink@obsdecatamaran.nl 

 

Er is nog 1 dag vacature naast juf Miranda in groep 7. Deze wordt voorlopig vervuld door 

meester Rutger uit het Flexteam van BLICK. 

Mijn naam is meester Rutger. Net 

als vorig schooljaar ben ik dit jaar 

een dag werkzaam in één van de 

groepen. Dit jaar ben ik op dinsdag in 

groep 7 van deze gezellige en rustige 

school. Ik ben een invalmeester uit 

de Flexpool van BLICK. Op andere 

dagen sta ik in verschillende andere 

groepen op andere scholen van 

BLICK. Zo is mijn baan als meester 

fijn afwisselend.  

Ik was eerst 10 jaar logopedist. De laatste 20 jaar ben ik onderwijzer. Ik heb lang 

gewerkt op een school voor Speciaal Basis Onderwijs (SBO) en (voortgezet) Speciaal 

Onderwijs voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen.  

Ik ben vader van drie geweldige kinderen en opa van een handvol lieve kleinkinderen. 

Heerlijk om mijn vrije tijd met ze door te brengen. Verder ben ik muzikant, ik drum, 

zing en speel bijvoorbeeld (steel)gitaar en sport ik graag. Ik hou ook van reizen naar 

warme gebieden in de wereld. Rusten doe ik graag in mijn Caraïbische tuin.  

Ik wens iedereen een fijn en leerzaam schooljaar toe. Hierbij een leuke foto van mij 

achter het drumstel. 

 

GROEP 8 VAN JUF ANITA & JUF ASHLEY 

 

Mijn naam is Anita Smit en ik ben de juf van groep 8. Ik woon met mijn man en 2 zoons 

in de wijk ’s-Gravenland in Capelle aan den IJssel.  
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Ik houd van koken, fotograferen, knutselen en (voor)lezen. Mijn grootste hobby is 

varen, met een sloep op het Schildmeer in Groningen of op een cruiseschip op de 

Middellandse Zee. Ik ben gek op water. 

 

Ik sta al heel lang met ontzettend veel plezier voor de klas. In 1981 ben ik begonnen bij 

het openbaar onderwijs in Rotterdam op basisschool De Willaert in de wijk Beverwaard, 

waar ik 20 jaar heb gewerkt als leerkracht van groep 1 t/m 8 en de laatste vijf  jaar als 

intern begeleider. 

 

In 2002 ben ik in Capelle aan den IJssel gaan werken op obs De Wonderwind, toen een 

nieuwe school in de wijk Fascinatio. Hier heb ik 17 jaar 

gewerkt als leerkracht van de combinatiegroepen (6)7/8 en 

de laatste 4 jaar naast het werk als groepsleerkracht ook 

als intern begeleider. 

 

Dit wordt mijn derde schooljaar op De Catamaran (de naam 

van de school past helemaal bij mij!). Op maandag, dinsdag, 

donderdag en vrijdag als leerkracht van groep 8. Soms ben 

ik op dinsdag ook vrij. Ik heb er ontzettend veel zin in en ga 

er samen met de kinderen een heel gezellig, uitdagend en 

leerzaam jaar van maken! 

 

a.smit@obsdecatamaran.nl 

Er is nog 1 tot 2 dagen vacatureruimte naast juf Anita in groep 8. Deze dagen worden 

voorlopig vervuld door juf Ashley uit het Flexteam van BLICK. 

 

MEESTER FRANS VOOR DE GYMLESSEN 

 

Mijn naam is Frans van Dooren en ik ben de vakleerkracht gymnastiek op De Catamaran. 

Ik werk sinds januari 2020 voor het bestuur van BLICK en ik geef tevens les op obs De 

Tweemaster. Hiervoor heb ik ruim 12 jaar voor de RVKO gewerkt op een school in 

Rotterdam.  

Verder ben ik vader van 3 geweldige dochters.   

 

f.vandooren@blickoponderwijs.nl 

 

JUF DIANA - ONDERWIJSASSISTENTE 
 

Mijn naam is Diana Westplate.  

Sinds 5 jaar ben ik op de Catamaran werkzaam als onderwijsassistente.  
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Ik hou mij vooral bezig met:  

- het geven van ondersteuning in de groepen 1 t/m 8 door (digitaal) te werken met 

individuele kinderen en groepjes kinderen op het gebied van taal, lezen, spelling 

en rekenen; 

- het afnemen van diverse toetsen/testen, zoals de CITO-toetsen voor de 

kleuters, Struiksma, VLL, DMT, ZIEN en testen bij de digitale 

oefenprogramma’s; 

- het begeleiden van ouders voor de ondersteuning van bijvoorbeeld Bouw! 

Tutorlezen; 

- het actief ondersteunen van het team en ouders/ouderraad bij diverse 

activiteiten binnen de school; 

- het coördineren van de BSN-activiteiten na schooltijd op onze school, samen met 

meester Anton. 

Mocht u vragen hebben dan kunt u mij vanzelfsprekend altijd bellen (010 – 4512336) of 

mailen d.westplate@obsdecatamaran.nl.  

 

 

JUF JOYCE – INTERN BEGELEIDER 

 

Mijn naam is Joyce Nonnekes en ik werk al 

meer dan 40 jaar in het onderwijs. 

Vanaf mijn start als juf heb ik affiniteit met 

kinderen die extra zorg nodig hebben en heb 

verschillende opleidingen voor extra 

ondersteuning gevolgd, zoals remedial teacher 

en intern begeleider. In die rol denk ik mee 

over welke kinderen extra hulp, zorg en/of 

begeleiding nodig hebben in groep 1 tot en met 

4 en hoe we hulp het beste kunnen organiseren. 

Op deze foto sta ik met mijn 1 jarige kleinzoon 

Dax Luca. Om de vrijdag mogen mijn man en ik 

op hem passen.  

Ik doe mijn werk op maandag en dinsdag met 

veel plezier en hoop het nog een hele tijd te 

kunnen doen.  

j.nonnekes@obsdecatamaran.nl  
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MEESTER ANTON - CONCIËRGE 
 

Mijn naam is Anton Teterissa. 

Ik ben getrouwd en ik heb 1 dochter, 2 honden en een agraponi. 

Ik werk al 32jaar op obs De Catamaran als conciërge. 

Mijn hobby’s zijn fotograferen, video’s bewerken en wandelen 

met de honden. 

Ik ga altijd met plezier naar mijn werk.  

a.teterissa@obsdecatamaran.nl 

JUF HEDY - DIRECTEUR 

 

Tot slot mag ik mij voorstellen: mijn naam is Hedy van  Harselaar en ik ben ruim 4 jaar 

directeur van deze heerlijke school. Iedere dag kom ik met een goed gevoel naar school. 

Alles draait om de kinderen, maar u als ouders en zeker ook mijn collega’s, het team van 

onze school, zijn hierbij van belang. Ik houd van “samen” de goede dingen doen en zorgen 

dat wat beter kan ook beter gaat. Eigenlijk ben ik maar 3 dagen directeur van de school 

en werk ik nog 2 dagen in opdracht van ons bestuur. Zo ben ik o.a. ook  coördinator van 

het Flexteam van BLICK en geef ik leiding aan deze groep professionele vervangers en 

werving hiervan. Een hele uitdaging in deze tijd. 

Inmiddels ben ik ruim 25 jaar werkzaam voor ons bestuur in het openbaar onderwijs van 

Capelle en Krimpen. In die jaren ben ik zelf begonnen als vervanger en heb ik alle 

stappen doorlopen in het mij dierbare openbaar onderwijs. Ik geloof in het open 

karakter van onze school, letterlijk en figuurlijk, en koester de diversiteit, die een basis 

vindt in een goede omgang met elkaar.  

 

Naast De Catamaran heb ik ook een gezin. Ik ben 

getrouwd met Han en heb 3 kinderen. Roy en Lynn zijn 

al enige tijd de deur uit en hebben ons verblijd met 3 

lieve en soms ook ondeugende kleinkinderen, die ik in 

de vakantie gelukkig weer wat meer heb kunnen zien. 

Kayleigh woont nog thuis en studeert in Rotterdam. 

Ter ontspanning lees ik graag spannende boeken, kijk 

ik graag naar crimi’s en ik wacht vol spanning op het 

achtste deel van De Zusters. 
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Hopelijk zie ik u allemaal weer snel op het schoolplein of in de school. Ik hoop dat u me 

weet te vinden als u vragen heeft of ergens mee zit. Ik geloof in korte lijnen. Met 

elkaar komen we verder en uiteindelijk willen we allemaal het allerbeste voor uw 

kind(eren). Onze wens is een steentje bij te dragen aan hun toekomst, zodat ze met 

zelfvertrouwen die grote wereld na de basisschool in kunnen stappen.  

Graag tot ziens! 

h.vanharselaar@obsdecatamaran.nl 

010-451.2336 
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