
week 24 vrijdag 17 juni 2022
AGENDA

di 28 juni Schoolreis groep 3-7

do 7 jul Wenuurtje nieuwe kleuters 08:30-09:30 uur

ma 11 jul Eindmusical groep 8 om 19:00 uur

vr 15 jul Laatste schooldag

ma 29 aug Start schooljaar 2022-2023

https://www.hsv1909.nl/Schooltijden-en-vakanties

MEDEDELINGEN

Formatie Schooljaar 2022-2023

Ook voor komend schooljaar is het weer gelukt om de formatie rond te krijgen. In dit
weekjournaal kunt u zien welke juf of meester voor de groep staat.

Kleuterindeling

Aan het einde van het schooljaar gaan de kinderen van groep 2 naar groep 3 en komen
er weer nieuwe kinderen die instromen. Het aankomende schooljaar blijven de kinderen
die nu in groep 1 zitten en naar groep 2 gaan bij elkaar. Het afgelopen jaar hebben we er
ook voor gekozen, om dat op deze manier vorm te geven. Dat is ons heel goed bevallen.
Het is namelijk ontzettend fijn, dat de kinderen elkaar al kennen en er een basis ligt bij
een vertrouwde leerkracht voor het kind. Ook door alle onrust vanwege Covid (ook nog
het afgelopen jaar), vinden wij het verstandig om de groepen in hun huidige
samenstelling te handhaven.
de kleuterjuffen

Wenuurtje nieuwe kleuters

Voor de kleuters die meteen na de zomervakantie instromen, wordt op 7 juli een uurtje
wennen geboden van 08:30-09:30 uur. De ouders krijgen hier nog bericht van via email.
Aan de groepsindeling voor deze kinderen wordt nog gewerkt.

https://www.hsv1909.nl/Schooltijden-en-vakanties


INTERN NIEUWS

Formatie 2022-2023

ma di wo do vr
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Maar wie zijn we dan?

Groep 1-2A op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag
Juf Alice
Mijn naam is Alice en nu vijf jaar weer terug in het onderwijs en met veel plezier
werkzaam op de HSV in de kleuterbouw. Sinds twee jaar woon ik in Vianen, samen met
Willem en zijn twee zonen Rick (17) en Mike (13) en onze twee honden; een Engelse
Stafford (Chaila) en een Shiba Inu (Teddy). Als ik op vakantie ga, blijf ik liever niet op
één plek. Dit jaar gaan we naar Italie en Slovenie met onze vintage caravan. In mijn vrije
tijd wandel ik met de honden, lees ik graag een boek of spreek ik af met vriendinnen. Ik
heb weer heel veel zin in dit schooljaar.

Groep 1-2A op vrijdag en RT
Juf Monique
Mijn naam is Monique en ik werk alweer heel wat jaartjes
op de HSV en met veel plezier.
Mijn eerste baan in het onderwijs was in Kortenhoef en
verder heb ik o.a.in Blaricum, Naarden en Loosdrecht
gewerkt.
Naast mijn werk op vrijdag in groep 1-2A werk ik als
remedial teacher in de groepen 1 t/m 8.
Ik vind het werken met kinderen boeiend, het volgen van
hun ontwikkeling en het stimuleren daarvan blijft voor
mij een geweldige uitdaging.

Ik woon in Hilversum en ik heb 3 kinderen, 2 zonen en
een dochter en inmiddels 2 schoondochters.
Zij wonen in Amsterdam en Utrecht, we spreken vaak af
voor een gezellige familie borrel.
In mijn vrije tijd bezoek ik heel graag een
theatervoorstelling, een concert of een museum.
Ik zing graag en ik vind het leuk om creatief bezig te zijn.
Ook vind ik het fijn om wandelingen te maken in de natuur.

Ik hoop dat we er met elkaar weer een fijn jaar van gaan maken op school, ik heb er in
ieder geval veel zin in!



Groep 1-2B op maandag, dinsdag,
woensdag
Juf Sandra
Mijn naam is Sandra.
Ik woon in Hilversum.
Ik ben getrouwd, en heb twee kinderen
van  22 jaar en 20 jaar.
Dit schooljaar werk ik 38 jaar in het
onderwijs.
Ik werk nu voor het vierde jaar op de
HSV.
De jongste groepen van de basisschool
hebben altijd mijn voorkeur gehad.
Als juf van een kleuterklas kun je
kinderen spelenderwijs begeleiden.
Samen met de andere leerkrachten van
de onderbouw werken we veel samen.
We ontwikkelen samen leuke en leerzame thema’s, die we in alle kleutergroepen gelijk
kunnen inzetten.
In mijn vrije tijd fiets ik veel rondom ons mooie Hilversum.
Ik ga  regelmatig een kopje koffie drinken met vriendinnen op een terrasje.
Verder hou ik van lezen en creatief bezig zijn.

Ik hoop op een een heel fijn en gezellig schooljaar samen met juf Margreet !

Groep 1-2B op donderdag, vrijdag
Juf Margreet
Beste ouders en kinderen,

Mijn naam is Margreet, ik ben 31 jaar en woon met Daniël en onze twee dochters Day (3
jaar) en Coco (8 maanden, maar op de
foto zat ze nog in mijn buik!) in
Hilversum. In mijn vrije tijd breng ik het
liefste tijd door met onze familie of ga ik
gezellig met vriendinnen op pad.

Mijn onderwijshart ligt bij de onderbouw
en daarom heb ik heel veel zin om
aankomend schooljaar groep 1/2B
samen met juf Sandra te draaien!
Voordat ik naar de HSV kwam heb ik 6
jaar op een basisschool in Muiderberg
gewerkt. Ik heb het ontzettend naar
mijn zin hier op school, zeker omdat ik
zelf in Hilversum ben geboren en
getogen. Op donderdag en vrijdag ben
ik op de HSV te vinden. Ik hoop jullie dan allemaal te ontmoeten!

Hartelijke groet, Margreet van Eijk



Groep 1/2 C op maandag, dinsdag
Juf Eva
Mijn naam is Eva en ik woon samen met mijn man en 3
dochters in Hilversum.
Wij zijn als gezin veel te vinden op de heide maar ook
een terrasje met kaasstengels op de menukaart, laten
wij niet aan ons voorbij gaan. Naast tijd doorbrengen
met mijn gezin hou ik van lezen, koken, dansen,
kamperen en weekendjes weg.
Ik werk inmiddels 16 jaar in het onderwijs. Ik heb op
verschillende scholen gewerkt als leerkracht, in
verschillende groepen, en als intern begeleider.
Aankomend schooljaar wordt mijn derde jaar op de HSV
maar dan in groep 1-2c naast juf Jolanda. Ik heb er zin
in!

Groep 1-2 C op woensdag, donderdag, vrijdag
Juf Jolanda
Beste Ouder(s),
Ik zal mij even aan u voorstellen. Mijn
naam is Jolanda. Ik ben al heel lang
werkzaam op de HSV (in 2000 ben ik
begonnen). Daarvoor heb ik 8 jaar
lang les gegeven in het speciaal
onderwijs.
Op de HSV ben ik gestart met het
lesgeven aan de kleuters. Ik heb een
klein uitstapje gemaakt naar groep 3
& 4.
Ik werk parttime en samen met juf
Eva sta ik dit jaar voor groep 1/2 C.
Het werken met de kleuters, en de
enorme ontwikkeling, die deze
kinderen doormaken vind ik altijd fantastisch om te zien. Daarbij is geen dag hetzelfde
en dat maakt het heel erg leuk.
Mijn gezin bestaat uit mijn man Arne en ik heb een tweeling van inmiddels 19 jaar oud
Julian & Florance.
Wij hebben ook een hond Sterre waarmee ik graag lange wandelingen maak. Verder hou
ik ervan om lekker te tennissen, skeeleren en bij goede wind ga ik windsurfen.



Groep 3 op maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag
Juf Chiara
Beste ouders,
Mijn naam is Chiara en ik werk nu 13 jaar in het onderwijs waar ik voornamelijk groep 3
en 4 les heb gegeven. Dit wordt mijn zesde schooljaar op de HSV waar ik altijd les heb
gegeven aan groep 3.

Leerjaar 3 is een bijzonder jaar om les aan te geven waarin de
kinderen enorm groeien. Ik vind het prachtig om de kinderen te leren
lezen en de trotse gezichten te zien als ze zich realiseren: ik kan
lezen! Daarnaast vind ik het ook belangrijk dat er aandacht is voor
het spelend leren. We werken veel met circuits waarin kinderen
rekenspelletjes spelen, maar ook veel van elkaar leren.

Naast het werk in het onderwijs maak ik ook lesmateriaal voor
andere leerkrachten. Ik vind het geweldig om te zien hoe andere
leraren en kinderen gebruik maken van de materialen.

In 2018 heb ik een huisje gekocht in Hilversum waar eerst een flinke
verbouwing nodig was. Nu woon ik er met veel plezier en kan ik elke dag lekker op de
fiets naar mijn werk.

Vriendelijke groet,
Chiara

Groep 3 op maandag, dinsdag, vrijdag assisterend en op donderdag lesgevend
Juf Anouk
Beste ouders,

Alweer twee jaar geleden ben ik gestart als onderwijsassistent
op de HSV op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
Aankomend schooljaar zal ik op de maandag, dinsdag en vrijdag
als onderwijsassistent ondersteunen waar dat nodig is en op de
donderdag ga ik lesgeven aan groep 3.
In februari 2020 ben ik gestart met een flexibele variant van de
pabo en hoop aankomend schooljaar mijn diploma te halen!

Ik woon in Ede, hier woon ik dit jaar alweer 6 jaar samen met
mijn vriend Edwin en sinds kort ook met onze kitten Mula.
Naast het werken in het onderwijs vind ik het heerlijk om op stedentrip te gaan. Nieuwe
steden en culturen ontdekken vind ik fantastisch!
Verder vind ik het heerlijk om in mijn vrije tijd een serie te kijken, lekker te wandelen,
met familie te zijn of leuke dingen te doen met vriendinnen.

Hartelijke groet,
Anouk



Groep 4 op maandag, dinsdag, woensdag en op donderdag (graaf) RT
Juf Danila

Beste ouders,

Mijn naam is Danila. Ik ben 24 jaar en ik woon samen met
mijn vriend Emiel en onze kat Sjimmie in Hilversum. In 2018
heb ik succesvol de pabo afgerond, waarna ik ben begonnen
met de master ‘Onderwijs & Innovatie’ aan de Vrije
Universiteit in Amsterdam.

Begin 2020 ben ik vanuit Amstelveen naar Hilversum
verhuisd. Al snel kwam ik op de HSV terecht, waar de sfeer
mij enorm aansprak! Vorig schooljaar heb ik 3 dagen groep 5
gedraaid en gaf ik Graaf-RT lessen aan groep 4, 5 en 6. Dit
jaar sta ik op maandag, dinsdag en woensdag voor groep 4
en zal ik op donderdag de graaf-RT lessen weer geven.

Hartelijke groet,
Danila Stuffertz

Groep 4 op donderdag en vrijdag en op maandag Lees RT
Juf Nynke

Beste ouders,

Mijn naam is Nynke en ik werk nu voor het vierde jaar op deze school.
Ik geef al bijna 20 jaar les en heb vooral lesgegeven aan de groepen 3 en 4.
Het leuke aan deze groepen vind ik dat de kinderen starten met lezen en er veel nieuwe
vakken aan bod komen. Dit schooljaar geef ik les aan groep 4 op donderdag, vrijdag.
Daarnaast doe ik de remedial teaching lezen op maandag. De afwisseling van beide vind
ik erg leuk. Voor remedial teaching heb ik nog een aparte
opleiding gedaan.

Ik woon in Hilversum samen met Bart Jan en mijn 2 zoons.
Veel kinderen en ouders zullen mij vast wel eens tegenkomen
op de Gijsbrecht en bij de hockey.

In mijn vrije tijd ga ik graag met mijn gezin zeilen. Vaak gaan
we in de zomervakantie naar de waddeneilanden. Daarnaast
houd ik van lezen, creatief bezig zijn en afspreken met
vrienden.

Ik hoop op een heel mooi schooljaar en kijk er naar uit om u
als ouder te ontmoeten!



Groep 5 op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag
Juf Angélique

Beste ouders van HSV
Ik ben Angélique en ga dit  jaar starten op HSV
Ik ben alweer 30 jaar werkzaam in het
onderwijs.
En die tijd is omgevlogen.
Ik heb de Pabo in Utrecht gedaan, en mijn
eerste baan was in Capelle aan den Ijssel.
Daarna heb ik in Rotterdam gewerkt en vanaf
1999 ben ik werkzaam geweest in Almere.
In die jaren heb ik eigenlijk wel voor alle
groepen gestaan, maar mijn hart ligt bij de
midden en bovenbouw.
Ik woon in Almere met mijn drie pubers van
19, bijna 18 en 15.
Na 23 jaar werkzaam te zijn geweest in het
onderwijs in Almere heb ik erg veel zin om op
de HSV te beginnen.
In mijn vrije tijd vind ik het lekker om in de
tuin te werken, een boek te lezen of met vriendinnen af te spreken.
In de zomer zoek ik graag de zon op en als het kan vind ik het heerlijk in de winter te
skiën.
Ik verheug me erop met u kennis te maken.

Tot in Augustus!

Groep 6 op maandag, dinsdag, woensdag
Juf Sabrina

Beste ouders,

Volgend schooljaar ben ik één van de leerkrachten die groep 6 op de maandag, dinsdag
en één keer in de twee weken op de woensdag gaat draaien.Tot de herfstvakantie valt
Jacobine voor Desi haar zwangerschapsverlof in op de donderdag en vrijdag. Jacobine
blijft daarna in groep 6 op de
andere woensdag draaien.
De afgelopen jaren heb ik
vooral in de bovenbouw
gestaan, dit schooljaar heb ik
groep 4 voor mijn rekening
genomen.

Mijn naam is Sabrina, ik ben
36 jaar en woon in Muiden
samen met mijn aanstaande
man Geert (37), twee
kinderen: Cas van 3 jaar,
Fiene van 21 maanden en Fox
onze Golden Retriever van 5 jaar. Geert komt uit België wat



betekent dat wij minstens 1x per maand bij mijn schoonfamilie op bezoek gaan en
regelmatig een weekendje in België zijn. Verder houd ik van varen, tennissen, lekker
wandelen met de hond en de kinderen en gezellig afspreken met vrienden. Ik verheug
mij erop u binnenkort te ontmoeten. Mocht u mij willen bereiken dan kunt u mij mailen
op srutten@hsv1909.nl

We gaan er met elkaar een mooi jaar van maken!

Groep 6 op woensdag, donderdag, vrijdag (tot de herfstvakantie)
Juf Jacobine
Beste ouders,
Dit schooljaar werk ik 36 jaar in het onderwijs
waarvan 23 jaar op de HSV.
In deze tijd heb ik in alle groepen les gegeven.
De laatste jaren vooral in de bovenbouw.
Komend schooljaar vervang ik Desi tot aan de
herfstvakantie op de donderdag en vrijdag in
groep 6. Wanneer zij terug is van haar
zwangerschapsverlof, blijf ik één keer in de twee
weken de woensdag in deze groep draaien. Dan
ga ik ook op de vrijdag in groep 7 aan de slag en
ben ik op andere dagen vliegende keep.
De uitdaging voor mij als leerkracht is om alle
leerlingen te laten stralen op hun eigen manier.

Naast juf, ben ik moeder van Gijs (28), Lois (26)
& Sieb (22).
Sinds 2014 heel gelukkig getrouwd met Guido en
heb ik er twee geweldige kinderen, Amber (31)
& Fabian (29) plus ‘aanhang’, bij gekregen.
Ondertussen ook een prachtige kleinzoon Kobe (8 maanden :-) Komen ze allemaal eten
dan zitten wij aan een goed gevulde tafel!

In mijn vrije tijd ben ik o.a. met Delfts Blauw en interieur bezig.
Ik hou ervan om design te combineren met traditioneel Hollands aardewerk.
Verder spreek ik graag af met familie/vrienden en gaan Guido en ik regelmatig op stap,
op ontdekkingstocht! Deze zomer gaan we een nieuw deel van Italië verkennen in mijn
Fiat 500 cabrio!

Ik verheug mij erop u te ontmoeten. Mocht u mij nodig hebben, dan ben ik te bereiken
via: jlooman@hsv1909.nl

Hartelijke groet,
Jacobine

mailto:srutten@hsv1909.nl
mailto:jlooman@hsv1909.nl


Groep 6 na de herfstvakantie op donderdag, vrijdag en op woensdag (graaf) RT
Juf Desi

Beste ouders,

Mijn naam is Desi. Ik ben 31 jaar en woon in Huizen. Ik ben getrouwd met Marijn en
samen hebben wij 2 kinderen. Onze dochter Ivy wordt in de zomervakantie 3 jaar. En op
9 mei hebben we ook een zoontje
gekregen, Evan. Ivy is dikke vriendjes
met onze golden retriever Buddy.

In mijn vrije tijd ga ik graag wandelen
met de hond en leuke dingen doen met
de kindjes. Ook hou ik van lezen en
lekker creatief bezig zijn. Ik vind het
leuk om mooie reizen te maken met
mijn gezin, ver weg en dichtbij!

Na het afronden van de PABO kwam al
ik snel op de HSV terecht. Ik werk nu
acht jaar op de HSV, waarvan de
meeste jaren in groep 7. Ik vind het
heerlijk om in de bovenbouw te werken! Komend schooljaar ben ik op donderdag en
vrijdag de juf van groep 6. Afgelopen schooljaar heb ik voor het eerst Graaf RT gegeven
aan groep 5 en 6 en in het nieuwe jaar zal ik ook Graaf RT geven op woensdag, maar
eerst ben ik nog even met zwangerschapsverlof. Na de herfstvakantie ben ik weer drie
dagen per week op de HSV te vinden!

Groep 7 op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag (tot de herfstvakantie)
Juf Victorine
Beste ouders,

Mijn naam is Victorine en ik ben 49 jaar oud. Samen met
mijn man Jasper, dochter Annemijn (bijna 18), zoon Berend
(bijna 16 jaar) en hond Sjoerd, woon in in Hollandsche
Rading. Komend schooljaar kom ik werken bij de HSV en ik
heb daar enorm veel zin in.

De eerste tien jaar van mijn werkend bestaan heb ik in de
juridische wereld doorgebracht, maar toen ik rond de 30
was, besloot ik te gaan doen wat ik eigenlijk altijd al wilde,
namelijk juf worden! Inmiddels werk ik al 18 jaar in het
onderwijs, waarvan 17 jaar met veel plezier op basisschool
Jan Harmenshof in Geldermalsen. Nu vind ik het heel leuk
en interessant om een nieuwe school te leren kennen en
het lijkt me ook heerlijk dat ik binnenkort kan fietsen naar
m’n werk.



In mijn vrije tijd bezoek ik graag een museum, wandel ik met Sjoerd of geniet ik van de
Loosdrechtse plassen. Verder vind ik het heerlijk om uit eten te gaan of met vriendinnen
af te spreken. Afgelopen winter heb ik een cursus Spaans gevolgd en deze zomervakantie
ga ik in Spanje proberen of daarvan iets is blijven hangen. Graag had ik ook kunnen
zeggen welke sporten ik allemaal beoefen, maar dat wordt een kort lijstje, want erg
sportief ben ik jammer genoeg niet. Wie weet gaat dat er ooit nog een keer van komen.

Ik kijk uit naar komend schooljaar!

Groep 8 op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag
Meester Robert Jaap

Kennismaken met de meester van groep 8

Waarde ouders,

Mijn naam is Robert Jaap en elke dag van de week
geef ik met heel veel plezier les aan de leerlingen van
groep 8. Lesgeven aan onze aanstaande
schoolverlaters geeft me de meeste voldoening. Die
kinderen kunnen, willen en weten al veel.
Een goed bewaard geheim is natuurlijk dat ik helemaal
geen leraar ben maar eerder een volleerd specialist in
de groenvoorziening. Men neemt me dat op de HSV
gelukkig niet kwalijk.
Ik woon in Hilversum en ben al heel wat jaren
getrouwd met Trees. Mijn hobby’s zijn lezen (non
fictie, de krant), gitaarspelen, tekenen en schilderen,
filosoferen, wandelen, tuinieren en met de camper
erop uit trekken. Maar eigenlijk vind ik heel veel
dingen leuk om te doen.
Ik ben per mail te bereiken op: rjvastenhoud@hsv1909.nl
We gaan er weer een mooi schooljaar van maken!

Extra leerkracht
Meester Martijn

Al tien jaar werk ik, Martijn, als invalleerkracht op de HSV. Soms
weken achter elkaar, soms maandenlang niet. Omdat er weinig
invallers beschikbaar zijn en er toch regelmatig vervanging nodig
is, heeft de school mij voorlopig structureel aangesteld. Is er op
een dag geen ziekte-vervanging nodig, dan ondersteun ik de
leerkrachten door bijvoorbeeld kleine groepjes kinderen te
helpen. Of ik neem even een klas over, zodat de
groepsleerkracht zich juist op een deel van de klas kan richten.
Ik ben daardoor in de hele school te vinden.
Mijn vrije tijd besteed ik vooral aan mijn gezin. We gaan er
graag op uit met de camper, al willen mijn grote dochters (14, 17 en 19 jaar) niet altijd
meer mee. Bijna elke dag worden er bij ons thuis bordspelletjes gespeeld en ik ben dol
op puzzels.

mailto:rjvastenhoud@hsv1909.nl


Vakleerkracht bewegingsonderwijs
meester Donald
Ik ben Donald, 42 jaar en woon samen
met Floor (38) en Duuk (5) In Naarden.
In 2006 ben ik op de HSV komen
werken als vakleerkracht
bewegingsonderwijs en werk hier dus
alweer ruim 16 jaar. Daarvoor heb ik op
diverse basis-en voortgezet onderwijs
scholen lesgegeven.

Elke week komen alle kinderen bij mij
gymmen. De kleuters een keer per week
en de andere groepen twee keer per
week. Ook zal er dit jaar weer worden
gestart met MRT (motorisch remedial
teaching) voor kinderen uit de
onderbouw. Mocht uw kind hiervoor in aanmerking komen dan nemen wij contact met u
op.

In mijn vrije tijd sport ik zelf graag (hoe verrassend) Ik heb een tijd fanatiek aan
triatlons gedaan en fiets nog graag op de racefiets of MTB. Ook ben ik vaak op het water
te vinden om te zeilen of te kitesurfen.

Sportieve groet,
Donald

Vakleerkracht bewegingsonderwijs
meester Sven

Mijn naam is Sven. Ik ben 24 jaar oud en kom uit Hilversum.
Volgend schooljaar ga ik, naast Donald, de gymlessen verzorgen.
Ik ben dan net afgestudeerd aan de Academie voor Lichamelijke
Opvoeding in Amsterdam. Op de HSV heb ik overigens al twee
keer eerder met veel plezier stage gelopen. Mijn allereerste
stage is deze school geweest. Ondertussen al een lange tijd
geleden. En afgelopen schooljaar heb ik gedurende het hele jaar
op de woensdag, donderdag en vrijdag les gegeven.. Dus ik
weet hoe fijn de sfeer is in de school en binnen het team.

Mijn hele leven heb ik al op voetbal gezeten en daarnaast heb ik
ook een aantal jaartjes aan judo gedaan. Hier ben ik in mijn
vrije tijd ook veel mee bezig. Ook is duiken een van mijn
favoriete bezigheden naast het sporten. Heerlijk van de
onderwaterwereld genieten.

Vakleerkracht muziekonderwijs



juf Floor

Beste ouders,
Mijn naam is Floor (52 jaar) en ik bof, want ik mag alle groepen van de HSV muziekles
geven en zie de kinderen in alle opzichten groeien in die 8 jaar!
Ik werk hier inmiddels 18 jaar en de HSV is een hele fijne school om als vakleerkracht te
werken met een eigen lokaal en goed materiaal. Groep 6 krijgt iedere week een dramales
van mij, we werken op de HSV met de methode ‘Dramaonline’. Heel leuk en nuttig onder
andere als voorbereiding op de musicals in groep 7 en 8, en de vakken muziek en drama
zijn heel goed te combineren. Juf Liesbeth en ik zijn beiden cultuurcoördinator op de HSV.
Het is heel fijn om met haar samen te werken en mooie excursies en voorstellingen uit te
zoeken voor de kinderen.
Samen met mijn man Jan-Willem, dochter Deedee en hondje
Dora woon ik in Uithoorn, zoon Joep woont in Amsterdam.
Naast mijn werk op de HSV ben ik dirigente van een kerkkoor
in Amsterdam en ben daar druk mee in het weekend.
Als ik niet werk, sta ik graag in de keuken, ga ik ook graag uit
eten, loop ik hard of sport in de sportschool, lees ik mooie
boeken, ga ik naar allerlei concerten, werk ik in de tuin,
kampeer ik het liefst in Zuid Frankrijk en maak ik wandelingen
met de hond.

Een muzikale groet,
Floor

Vakleerkracht beeldende vorming
juf Liesbeth
Mijn naam is Liesbeth. Op de HSV geef ik  al 14 jaar beeldende vorming en sinds enkele
jaren ook graaflessen aan leerlingen van groep 7 en 8. Kinderen noemen bevo vaak
knutselen en dat is prima :) Maar het vak houdt meer in. Kinderen leren kijken naar en
praten over de wereld om zich heen ( burgerschap, geschiedenis,
biologie)  We bespreken voorbeelden uit de kunst (kunst- en
erfgoededucatie). Ze leren nieuwe woorden (taal) en doen
ervaringen op meten en ruimtelijke constructies (rekenen en
techniek). Het is fijn om op de HSV een prachtig vaklokaal te
hebben, zodat kinderen goed kunnen experimenteren met diverse
materialen en technieken (ontwikkeling van creativiteit). Juf Floor
en ik werken samen om ook andere vormen van cultuureducatie in
school te brengen, zoals voorstellingen en excursies.
Ik vind het belangrijk om mijn kennis te delen; daarom geef ik
trainingen aan andere schoolteams en vakleerkrachten. Op de
HSV probeer ik collega’s en stagiaires te ondersteunen als
schoolopleider.
Voor mij is een les geslaagd als kinderen blij en trots weglopen met hun werkjes en nog
beter… als ze de volgende les vertellen dat ze dezelfde techniek of opdracht ook thuis of
op de bso nog een keer hebben uitgeprobeerd .Leren doe je het best vanuit intrinsieke
motivatie en…oefening baart kunst!

ICT coördinator en leraarondersteuner



Olivier
Dag allemaal,
Sinds 2015 ben ik werkzaam op de HSV en heb ik meerdere taken op mij genomen die ik
allemaal even leuk heb gevonden. Van het ondersteunen van groepen, RT groepjes
begeleiden tot het verantwoordelijk zijn voor het ICT beheer en ICT gebruik in de
klassen.

Dit jaar geef ik structureel in bijna alle groepen Digitale vaardigheden lessen waaronder
ook wetenschap en techniek valt. Ik doe dit met
veel enthousiasme en dat zelfde enthousiasme zie
ik ook terug bij de kinderen. Daarnaast ben ik 2
dagen werkzaam voor stichting Nestas in
Dordrecht als Bovenschoolse ICT-Coördinator.

Ik woon in Bussum samen met mijn vrouw Kelly
en zoontje Thomas waar wij erg van genieten.

Meester Olivier

Huismeester
Frank-Peter
Beste ouders,
Er is mij gevraagd om iets over mijzelf te vertellen, ik ben Frank-Peter, de huismeester
van de HSV.
Geboren en getogen Hilversummer en sinds 2018 woonachtig in Nederhorst den Berg.
Ik woon samen met Petra en ik heb een dochter Kelly, die in 2016 getrouwd is met ....
meester Olivier.
Ik heb een kleinzoon van 2 jaar oud en nog eens 5
extra kleinkinderen van Petra erbij gekregen.

In mijn vrije tijd vlieg ik graag naar de USA om daar
vakantie door te brengen en in de
winter richting Oostenrijk om te gaan skiën. Italië
voelt als een tweede thuis.
Naast mijn werk op de HSV, werk ik elke dinsdag op
een camping in Baarn en ik pleeg daar onderhoud
aan gebouwen en het terrein.

Groet, Frank-Peter



Office manager
Elly

Beste lezer,

Mijn naam is Elly, 61 jaar en ik woon hier in Hilversum met
een hond en twee katten. In mijn vrije tijd wandel ik veel,
zing ik in een koor, maar je kunt me ook vinden in de tuin,
achter mijn spinnewiel, pottenbakkersschijf, of teken- en
schildertafel.

In 2003 werd gezocht naar iemand die een paar uurtjes wat
administratie wilde doen en de telefoontjes wilde
beantwoorden van mensen die hun kind op de HSV-wachtlijst
hadden staan. Ik had op dat moment een webdesignbureau,
maar  wilde die paar uurtjes graag op mij nemen. Mijn
dochter Rosa zat hier toen in groep 3.

In de afgelopen 19 jaar is dat uitgegroeid tot een ontzettend
leuke baan, waarin ik van van dinsdag tot en met vrijdag van alles achter de schermen
doe, wat niét met het onderwijs zelf te maken heeft. Ik ondersteun bestuur en directie in
veel van hun taken, maar ben ook voor nieuwe ouders meestal het eerste aanspreekpunt
en ook nog steeds voor de ouders met kinderen op de wachtlijst. Oorspronkelijk kom ik
uit de ICT, dus ook daar bemoei ik me graag mee op school.

Het is de leukste baan van de wereld, vind ik!

Intern begeleider
Annet

Beste ouders,

Mijn naam is Annet en ik ben (bijna) een jaar
werkzaam als intern begeleider op de HSV.
Inmiddels voel ik mij helemaal thuis op deze fijne
school.
Ik heb ondertussen 38 jaar onderwijservaring
(time flies..) en heb daarvan zo’n 24 jaar
lesgegeven aan alle groepen van de basisschool.
Ik heb heel wat jaren, op meerdere scholen, in
Almere gewerkt en daarvoor ook nog in
Middelburg. Zo’n 14 jaar geleden ben ik gestart
met de opleiding voor intern begeleider en ben
toen ook direct gestart op een school in deze
functie.

Ik vind het heerlijk om te werken op een
basisschool en dagelijks met de onbevangenheid
van kinderen in aanraking te komen. Het is enorm
boeiend om ze te volgen in hun ontwikkeling en ze



te zien groeien in alle facetten van die ontwikkeling.

Ik woon in Almere en heb 3 volwassen kinderen en inmiddels ook twee heerlijke
kleinkinderen. Deze nieuwe fase in mijn leven is ook weer erg leuk! Helaas wonen ze
helemaal in Berlijn en zie ik ze niet zo vaak als ik zou willen (lang leve het Facetimen…).
Een van mijn dochters woont in Vietnam, een prachtig land maar best ver! Gelukkig
woont de jongste nog in de buurt, zij is net klaar met haar studie. Ik vind het geweldig
om andere culturen te ervaren en ben dan ook graag op reis, die kinderen van mij
hebben het van geen vreemde.

Mocht u vragen of zorgen hebben over bijv. de ontwikkeling van uw kind dan kunt u altijd
een afspraak maken met mij: ib@hsv1909.nl of via Social Schools.

Directeur
Judith

Beste ouders, verzorgers,

Mijn naam is Judith, getrouwd met Dennis, twee kinderen van 12 en 13 jaar oud en nu
ongeveer 14 jaar woonachtig in Hilversum. Ook struinen er nog 2 katten en een grote
zwarte hond rondom het huis.

Ik ben mijn carrière gestart als
leerkracht in het basisonderwijs,
voornamelijk in groep 5, 7 en 8.
Inmiddels ben ik 45 jaar oud en
ongeveer 19 jaar werkzaam als
directeur op basisscholen op diverse
plekken in Nederland.
De laatste 9 jaar werk ik op de HSV en
samen met het team zetten we ons elke
dag weer in om een prachtige school
neer te zetten!

mailto:ib@hsv1909.nl


HARTELIJK GEHSVLICITEERD !

jarigen t/m volgende week

Tom 7

Yara 1/2C

Samuel 6

we ���s�� �ul���
e�n ��e� fij��
ve����r�a�!

NIEUWS UIT SOCIAL SCHOOLS

Zie voor al het groepsnieuws uw eigen
groeps-update in Social Schools!



DIVERSEN

Uitjes

De Gooische kinderagenda heeft voor leerlingen en ouders/verzorgers een prachtig
overzicht gemaakt met allerlei zomeractiviteiten. Met oa ideeën voor workshops in
Geologisch Museum Hofland, Kabouters zoeken op Kasteel Groeneveld, klassieke muziek
luisteren tijdens Wonderfeel tot een bezoek aan de Floriade die maar eens in de 10 jaar
gehouden wordt.Klik op onderstaande link om dit overzicht te bekijken.

https://nardinckmedia.us19.list-manage.com/track/click?u=7f6564c06b03a90accb24bc
b2&id=bfdc60fbc2&e=ca40724746


