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AGENDA 

19 t/m 27 oktober                    Herfstvakantie 

18 november                           Informatie middag/avond voor ouders 
29 november                           Studiedag (kinderen op de behandelgroep) 

10 t/m 12 december                 IVIO examens VSO 

18 december                            Rapporten mee SO 
21 december t/m 5 januari        Kerstvakantie 

 

GEACHTE OUDER(S)/VERZORGER(S) 

 

Het schooljaar is weer goed gestart. Zoals u verderop in de nieuwsbrief kunt 

lezen, hebben we 5 nieuwe leerkrachten, die zich aan u voorstellen. We zijn 

heel blij dat we in deze tijd met lerarentekort zulke leuke nieuwe collega’s 

gevonden hebben. 

In beide afdelingen SO en VSO zijn ook veel nieuwe leerlingen die moeten 

wennen. 

 

Met het team proberen we voor elke leerling een gepast programma te maken 

en hen naast leerstof vaardigheden te leren waarmee ze steviger toegerust 

worden voor een toekomstige plek.   

 

Op 18 november hebben we een oudermiddag of avond waarin we u graag 

ontmoeten en u met eigen ogen kunt zien wat uw kind allemaal bij ons doet. 

 

Daarnaast wijs ik u op de aankondiging van een lezing voor u door Colette de 

Bruin, verderop in de nieuwsbrief. 

 

Voor nu wens ik u en alle leerlingen een hele fijne herfstvakantie. 

 

Lekker genieten en uitgerust weer terugkomen! 

 

Met vriendelijke groet, mede namens het team ESB. 

 

Berna Dubelaar 

Onderwijsmanager 

 

 

 

 

 



SO KLASSEN 

De zomervakantie is alweer een tijdje voorbij en de klassen zijn weer begonnen. Er zijn veel nieuwe leerlingen en voor 

sommige van hen is het best even wennen, zo’n nieuwe school en nieuwe klas!  

 

Als je bij ons nieuw op school komt, start je in de ‘wenfase’. In de wenfase mag je rustig wennen en kun je met de 

smileys die je verdient leuke beloningen grabbelen. Als je goed weet hoe alles gaat in de klas, kun je naar de ‘oefenfase’. 

Veel leerlingen zitten ondertussen al in de oefenfase, knap hoor! Gelukkig kunnen ze daar ook nog hard werken voor een 

greep in de grabbelbak, wat iedereen dan ook goed doet. 

 

Op woensdag 2 oktober was de opening van de Kinderboekenweek, het thema van dit jaar is ‘Reis mee’. Alle leerlingen 

mochten hun lievelingsboek meenemen. Wat hebben we prachtige boeken gezien! Van de lievelingsboeken zijn 

schilderijen gemaakt. In de gang van de school is een mooie tentoonstelling van al onze lievelingsboeken, komt dat zien! 

Op de foto’s kunt u zien hoe de prachtige schilderijen de school hebben veranderd in een echt museum! 

Voor de herfstvakantie gaan wij al rustig starten met het volgende project: Ruimte! 

 

Fijne herfstvakantie!  

 

          
 

       
         

 

 



 

              
 

        
 

De juffen van de B-klas kregen dit briefje van een tevreden leerling.   

 

NIEUWE LEERKRACHTEN SO 
 

 

Anouk Brink 

 

Hallo allemaal, 

 

Ik ben Anouk Brink en sinds dit schooljaar de nieuwe juf van klas B bij ESB naast juf Marianne. Ik werk op donderdag en 

vrijdag. De eerste weken in de klas zijn me heel erg goed bevallen en ook de sfeer in het team vind ik heel fijn. Ik heb 

veel zin om samen met de kinderen en collega’s er een heel mooi, gezellig en leerzaam jaar van te maken.  

 

Voor deze baan heb ik een aantal jaren op Montessori scholen gewerkt. Dit is mijn eerste baan in het Speciaal Onderwijs, 

maar in het Montessori Onderwijs is het ook, net als hier, belangrijk aan te sluiten bij alle individuele behoeften van de 



leerlingen. Ik vind het heel belangrijk om steeds te zoeken naar manieren waarop elke leerling tot zijn recht komt, want 

dan kan je pas echt leren denk ik. 

 

Naast juf werk ik nog in een beeldhouwatelier in Leiden. Daar help ik mee met de cursussen voor volwassenen, de 

kinderworkshop en kinderfeestjes. Ik woon samen en heb twee kinderen van 17 en 13 jaar. Ik wandel graag, loop hard, 

rijd motor en ben graag creatief bezig of lekker buiten. 

 

Tot ziens in de klas, Anouk Brink 

 

 

Marjolein van der Woude 

 

Hallo, ik ben Marjolein van der Woude, 41 jaar, en sinds 1 sept werkzaam bij ESB- Curium-LUMC. 

 

Voor ik hier kwam werken, heb ik 20 jaar ervaring op mogen doen in het regulier onderwijs en het sbo als leerkracht en 

als intern begeleider. 

 

Ik werk drie dagen in de A-klas, waar ik het elke dag weer een feestje vind om verrast te worden door de leerlingen die 

we ondersteunen. Ze maken dat mijn dagen alle dagen anders zijn, dat ik alert ben, dat ik plezier heb, en dat ik van hen 

leer. 

 

Als ik niet zo fijn bezig ben op het Curium-LUMC terrein, vermaak ik mezelf graag met het lezen van een boek, het kijken 

naar of, liever nog, maken van toneelstukken, films kijken, sporten (als ik me er toe kan zetten) en het knuffelen van mijn 

eigen kinderen. 

 
VSO KLASSEN 

           
Trainingsklas Theorie en Praktijkklas Administratie 

 

Van 8 t/m 10 oktober vinden de IVIO examens plaats. 

Leerlingen kunnen 5x per jaar examen doen in de vakken 

Nederlands, Engels, Rekenen/wiskunde, Word, Excel en 

Access. De uitslagen worden over 6 weken verwacht. De 

volgende IVIO-examens zullen in december worden 

afgenomen. Ook vinden 2x per jaar diploma-uitreikingen 

plaats. 

         

NIEUWE LEERKRACHTEN VSO 

 

 

Marjolijn Prillwitz 

 

Mijn naam is Marjolijn. Ik ben 49 jaar en geboren en getogen in Leiden. Op dit moment woon ik samen met mijn man, 

twee zonen en twee katten in een heerlijk klein bovenhuisje, vlakbij de Singels.  

 

In mijn werkende leven heb ik op diverse plekken gewerkt en heb ik verschillende functies vervuld. Sinds mei werk ik 

binnen Curium als leerkracht VSO. Voor de zomervakantie stond ik in de A-klas en na de zomervakantie sta ik met veel 

plezier in klas B. 

 

Vriendelijke groet Marjolijn 



 

Jan van der Plas 

Mijn naam is Jan van der Plas, 38 jaar. Ik woon met vrouw, zoon Matthijs (7) en dochter Eliza (4) in Katwijk. De afgelopen 

14 jaar was ik werkzaam in het reguliere VO waar ik o.a. lesgaf in de vakken Geschiedenis, Economie en Maatschappijleer.  

Vanaf september ben ik één van de leerkrachten van de Theorieklas A op de ESB. Ik heb dit schooljaar bewust de 

overstap gemaakt naar het VSO, en heb hier nog geen moment spijt van gehad.   

 

Marije Putter 

Hallo allemaal, mijn naam is Marije Putter en ik woon in Lisse.  

Dit schooljaar ben ik gestart als docent in klas A van het VSO. Op woensdag en donderdag  ben ik op de ESB te vinden. 

De afgelopen jaren heb ik gewerkt als wiskundedocent in combinatie met huiswerkbegeleiding.  

 

Op dit moment ben ik bezig met de master Orthopedagogiek aan de Universiteit van Leiden. Het lesgeven op deze school 

geeft mij de kans om deze twee passies te combineren. Naast werken en studeren, lees ik veel, ga ik graag naar het 

theater en ben ik vaak te vinden in het bos.  

 

Groetjes, 

Marije 

 

VSO CATERING 

 

  

         
 

THEMA-AVOND AUTISME DOOR COLETTE DE BRUIN 

 

 

Op woensdagavond 13 november geeft Colette de Bruin een lezing over: De aanpak van Autisme! Van probleem naar 

oplossing. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de aankondiging, deze kunt u vinden bij de ‘downloads en 

formulieren’ op onze website. U kunt zich via een link, in de aankondiging, aanmelden voor deze bijeenkomst. 

 
 

 
 

 

 


