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Nieuwe collega 

De afgelopen weken zijn we druk op zoek gegaan naar een goede enthousiaste collega voor 
groep 7/8 volgend schooljaar. We zijn blij om te kunnen vertellen dat we die hebben 
gevonden! Zij stelt zich hieronder aan u voor: 
              

Beste ouders, lieve jongens en meisjes, 
Via deze weg stel ik mijzelf graag even voor. Ik ben Mariella 
Nieuwstraten. Ik ben 28 jaar oud. Ik woon nu samen met mijn man en 
dochtertje van 20 weken al 4 jaar in Dirksland. Maar komend schooljaar 
ga ik verhuizen naar Middelburg, daar kom ik ook oorspronkelijk 
vandaan. 
Ik vind het erg leuk om creatief bezig te zijn, maar kan ook genieten van 
een goed boek of een mooie film. 
Ik ben in 2011 afgestudeerd als leerkracht basisonderwijs. Hierna heb ik 
nog een studie gevolgd om kinderen te helpen die leren erg moeilijk 
vinden. 
Na deze studies heb ik vier jaar in Antwerpen (België) gewerkt op een 
internationale school. Ook heb ik nog twee jaar in Poortugaal gewerkt. 
En komend schooljaar mag ik starten als juf van groep 7/8 van maandag 
t/m donderdag, samen met juf Maaike die op vrijdag in de klas is. 
Ik heb daar natuurlijk heel veel zin in en ik kijk uit naar een fijn en goed 
schooljaar. Tot gauw! 

Groetjes, Mariella Nieuwstraten       
 
Wetenswaardigheden 

 De kinderen van groep 7/8 hebben gisteravond een fantastisch optreden gegeven 
met hun eindmusical “Niet te filmen!” in De Zandput.                                                       
Wat hebben we van hen genoten!  

 Maandagmorgen schuiven de kinderen een gedeelte van de morgen door naar de 
volgende groep om zo, indien van toepassing, alvast een beetje te wennen aan een 
nieuw lokaal en de “nieuwe” juf. Juf Mariella kan vanwege verplichtingen die zij die 
morgen heeft helaas niet aanwezig zijn, maar via Skype gaan de kinderen die morgen 
al wel kennis met haar maken! 

 

   
Hartelijk groet,  
namens het team,  
Jacco Onderdijk.                                                                             
                                                                              


