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Vragen of opmerkingen? 
Bel of mail  

Ik sta u graag te woord.  
efintelman@resonansonderwijs.nl  

06-49957795 

 

 

 

Speciaal onderwijs De Duinpieper                                        Stakman Bossestraat 81                                2203GH Noordwijk        

  

 
Samen beter, beter samen! 

 

 NIEUWSBRIEF   
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Het kabinet maakt aanstaande dinsdag 31 maart bekend of de scholen langer gesloten zullen blijven. We 

wachten dit besluit af. De kans bestaat dus dat we helaas nog langer dicht zullen zijn. Dit kan betekenen 

dat we het huidige aanbod (online & op papier) continueren. En alleen opvang blijven verzorgen voor een 

klein groepje leerlingen. Deze opvang is bedoeld voor de leerlingen waarvan de ouder(s) in de vitale 

sector werkzaam is/zijn of waarbij de hulpverlening aangeeft dat er problemen zijn in de thuissituatie.  

 

 

SO De Duinpieper, maart 2020 

 

 

Beste ouders/verzorgers,   

Ik wil u allereerst bedanken voor uw inzet om uw dochter/zoon te 

begeleiden/helpen bij het thuiswerken. Het is niet altijd makkelijk 

om kinderen die specifieke onderwijsbehoeften hebben te 

begeleiden in de thuissituatie, wij beseffen dat. Mocht u 

problemen ervaren, meldt dit dan bij de leerkracht(en) van uw 

kind via Parro. Wellicht kan de leerkracht u helpen en voorzien 

van advies. We wensen u veel sterkte en succes met elkaar. En 

blijf vooral gezond!  

Met vriendelijke groet,  

Edith Fintelman ,Teamleider 

 

 

 

 

 

Wist u dat we 

volgend schooljaar 

de uitgebreide 

cursus van ‘Geef me 

de vijf!’ gaan volgen 

met het hele team?  

Nieuwsgierig?  

www.geefmede5.nl 

mailto:efintelman@resonansonderwijs.nl
http://www.geefmede5.nl/
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Stefan Schonenberg zal op maandag, woensdag & donderdag werken in 

de bovenbouw (groep Lila & Paars). Hij is specifiek aangesteld van de 

werkdruk verminderingsgelden. De leerlingen reageerden erg enthousiast 

dat ze nu een meester kregen. 

"Vol enthousiasme ben ik op 9 maart op de Duinpieper gestart als 
onderwijsassistent. Ik ben Stefan Schonenberg, 36 jaar en woonachtig in Katwijk. Hier 
woon ik samen met mijn vrouw en drie zonen in de leeftijd 7 jaar, 4 jaar en 3 maanden. Na jarenlang 
werkzaam te zijn geweest als grafisch vormgever, ga ik de uitdaging aan om te werken in het 
onderwijs. Ik geniet van de nieuwsgierigheid van kinderen, en wil graag een steentje bijdragen om 
nieuwe dingen met ze te leren of te helpen ontdekken. Daarnaast vind ik het fijn om sportief bezig te 
zijn met kinderen." 
 

 
 
 
 
 
 
"Mijn naam is Anne Marie. Ik ben getrouwd en moeder van drie jonge 
kinderen. Ik heb twee prachtige diploma's SPW-4 en HBO Ecologische 
Pedagogiek. Momenteel werkzaam in de psychiatrie en met een 
jarenlange werkervaring in de gehandicaptenzorg. Ik geniet van mijn gezin, 
ben graag buiten. Andere mensen geven mij energie en ik ben dan ook 
graag in contact  met anderen. Ik vind het leuk om dit met regelmaat 

buiten de deur te doen. Ik geniet ervan om te zien hoe kinderen spelen en zich ontwikkelen. 
Ik heb oog voor elk individu en ga graag op zoek naar eenieder zijn kwaliteiten en 
mogelijkheden." 

 
Anne Marie Schelpenkoord stelt zich voor  
Zij is individueel begeleider in groep groen en werkt sinds 

9 maart bij ons op de maandag en de dinsdag.  

 

Welkom nieuwe 

collega’s op De 

Duinpieper! 


