
 

 

Hoevelaken, 9 januari 2018 

 

Betreft: vertrek van Marijke uit de Pinguïngroep  

 

Beste ouders en verzorgers van de Pinguïngroep, 

Marijke van de Wetering heeft besloten haar werkzaamheden in de Pinguïngroep te 

beëindigen. Gelukkig hoeven we geen afscheid van haar te nemen, want zij ambieert 

een baan als taalspecialist/coach op de Hoeve. Marijke heeft sinds kort een 

prachtige kleinzoon waar zij graag voor zorgt, vandaar dat zij vanaf 1 februari a.s. 

drie in plaats van vier dagen gaat werken.  

Dit betekent dat we op zoek zijn gegaan naar een nieuwe leerkracht voor de 
Pinguïngroep. Dat is Yannick Kuipers geworden. Yannick is 24 jaar, woont met zijn 
vriendin in Amersfoort en is een nieuwsgierige, enthousiaste en onderzoekende 
leerkracht. Hij heeft een aantal jaren ervaring in het reguliere onderwijs en kijkt uit 
naar de overstap naar de Hoeve.  

In de maand januari wordt hij op de dinsdag ingewerkt door Marijke. Op deze manier 
kan hij de kinderen leren kennen en op de hoogte gebracht worden van alle 
werkzaamheden in de groep. U kunt op die dinsdagen ook even bij hem langs gaan 
om kennis te maken. Vanaf 1 februari komt Yannick fulltime werken met de Pinguïns. 
Op de dagen dat Yannick niet voor de klas staat, neemt Sharon Steenbeek zijn taken 

in de groep over. 

Op woensdagmorgen 31 januari zal Marijke afscheid nemen van de groep. Met een 

gezellige viering wordt Marijke in het zonnetje gezet door de kinderen uit de groep. U 

kunt als ouder om 12.15 uur afscheid nemen van Marijke. De koffie en thee staan 

dan voor u klaar in het Pinguïnlokaal. 

We zijn Marijke dankbaar voor haar enorme inzet en betrokkenheid bij alle kinderen 

en ons team. Het is fantastisch dat ze het team gaat ondersteunen met haar passie 

voor taal! 

We wensen Yannick veel plezier en succes op de Hoeve! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Nancy de Graaff 

 


