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Wij wensen ze heel veel plezier en succes op de Zwaluw !!!

AMBER DAVIDS
VERA GREVEN
Mijn naam is Vera Greven.
Ik ben 19 jaar en woon in
Markelo. Ik volg de opleiding
de PABO in Deventer,
momenteel zit ik in mijn
tweede jaar. Dit jaar loop ik
stage op de Zwaluw. Elke
maandag en dinsdag zal ik
in groep 3 aanwezig zijn. Ik
ga veel leuke dingen doen
met de kinderen!

KRISTEL MEULMAN
Ik ben Kristel Meulman en
ben 19 jaar oud. Ik ben een
derdejaars student aan de
Pabo in Deventer. Het
eerste halfjaar loop ik stage
in groep 6.
Ik woon zelf ook in Markelo,
in Elsen. Mijn passie is
dansen en daar besteed ik
veel tijd aan. Verder doe ik
graag leuke dingen met
vriendinnen. Op zaterdag
werk ik bij de bakker.

Ik ben Amber Davids, ik ben 18 jaar oud en ik woon in
Holten. In mijn vrije tijd ben ik veel bezig met mijn sport,
fietscross. Ook vind ik het ook leuk om te
motorcrossen. Verder doe ik graag leuke dingen met
vrienden en familie.
Ik volg de opleiding onderwijsassistent in Almelo bij het
ROC van Twente. Ik zit in mijn derde, en laatste leerjaar
van deze opleiding. Dit jaar mag ik bij OBS De Zwaluw
stagelopen. Dit zal ik gaan doen in groep 1/2a en in
groep 1/2b. Ik hoop dit schooljaar bij de kleutergroepen
veel ervaring op te doen en te leren hoe het er in de
kleuterklassen aan toe gaat. In het eerste leerjaar van
de studie heb ik in groep 3/4 stage gelopen en vorig
schooljaar in groep 7. Verder heb ik tijdens de
lockdown veel noodopvang gedaan in alle groepen. Ik
denk dat ik na mijn opleiding van alle leeftijdsgroepen
van de basisschool een goede indruk heb gekregen. Ik
kijk in ieder geval met veel plezier uit naar dit nieuwe
schooljaar en heb in de eerste weken al een leuke,
leerzame en gezellige tijd gehad!

LYSANNE BAKKER
Mijn naam is Lysanne Bakker 19 jaar en woonachtig te
Markelo. Dit jaar ben ik gestart met de studie
pedagogiek te Nijmegen. In dit schooljaar loop ik stage
bij Lieke Stege de ib’er van de onderbouw.
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WESLEY SLAGERS
Mijn naam is Wesley Slagers. Ik ben
18 jaar en ik kom uit Enter. Ik volg
de opleiding onderwijsassistent en
ik zit nu in het 2e leerjaar. Ik loop
stage op OBS de Zwaluw in groep
7. Ik ben er meestal op de
maandag en dinsdag, maar ik heb
soms ook weken dat ik er de hele
week ben of de hele week niet. Mijn
hobby's zijn brommer rijden, aan
de brommer sleutelen, naar de
sportschool gaan en met mijn
vrienden gezellige dingen doen. Ik
heb het erg naar mijn zin op de
Zwaluw en ik ben blij dat ik hier
terecht ben gekomen.

JOHAN BEUZEL
Mijn naam is Johan Beuzel en dit jaar loop ik bij juf
Anita stage in groep 4 van obs de Zwaluw. Ik ben
negentien jaar oud en ik kom uit Laren Gelderland. Dit
jaar wordt mijn afstudeerjaar voor de opleiding
onderwijsassistent. Nadat ik onderwijsassistent heb
afgerond wil ik graag de pabo doen. Verder vind ik het
leuk om te voetballen (bij de Witkampers) en uit te
gaan met vrienden. Bij de voetbal geef ik ook nog
training en ben ik coach bij de jo15-2. Ik hoop dit jaar
een leerzaam en gezellig jaar stage te lopen bij obs de
Zwaluw.

JESSIE HUTTEN
Graag wil ik mij aan jullie voorstellen. Mijn naam is
Jessie Hutten, tweede jaars student aan de pabo in
Deventer. Aankomend half jaar mag ik stage lopen
in groep 1/2B bij Juf Lieke. Iedere maandag en
dinsdag loop ik in deze groep rond om samen met
de leerlingen te spelen, ontdekken en te leren.
Voordat ik begon met de opleiding PABO heb ik al
een eerdere opleiding gedaan als
Onderwijsassistente op het Roc van Twente in
Almelo.
Verder ben ik in mijn vrije tijd veel te vinden op het
voetbalveld. Hier geef ik training aan een
meidenteam en ik voetbal zelf bij de dames.
Ik kijk er erg naar uit om het hele jaar stage te
mogen lopen op OBS de Zwaluw!

