
De formatie van ons kindcentrum ziet er komend schooljaar als volgt uit: 

Afdeling Opvang 

Naam Groep werkdagen Email adres 

Durdane Gorgun BSO Ma-di-wo-do-vrij dezevensprong.opvang@blosse 

Nikki Wever BSO Ma-di dezevensprong.opvang@blosse 

Myrthe Delden KDV Di-wo  dezevensprong.opvang@blosse 

Laia Camp KDV Ma-do dezevensprong.opvang@blosse 

Bianca Jobse KDV Ma-di-vrij dezevensprong.opvang@blosse 

Inez Nijntjes PSZ Wo-do-vrij dezevensprong.opvang@blosse 

Anja Bleeker PSZ Ma-di-vrij dezevensprong.opvang@blosse 

Yvonne Reijken PSZ Ma-wo-do dezevensprong.opvang@blosse 

 

Afdeling Onderwijs 

Groep Leerkracht(en) Werkdagen Emailadres 

1/2 a Sandra Koper 
Majella Jellema 

ma-di-wo o.d.w. 
wo o.d.w.-do-vr 

sandra@dezevensprong.nl  
majella@dezevensprong.nl  

1/2 b Joëlla van Vliet ma t/m vr Joella.vanvliet@blosse.nl 

1/2 c Rebecca Molendijk ma t/m vr rebecca@dezevensprong.nl  

3 Thaïsa van Wijk ma t/m vr thaisa@dezevensprong.nl  

4 Fred Meijer 
Ingrid Born 

ma- di-wo 
do-vr 

fred@dezevensprong.nl 
ingrid.born@blosse.nl  

5 Anouk Houter ma t/m vrij anouk.houter@blosse.nl  

6 Wilma Molenaar 
Bianca Abiri 

ma-di-wo o.d.w. 
wo o.d.w. do-vr 

wilma@dezevensprong.nl  
bianca@dezevensprong.nl  

7 Danny Gouda ma t/m vrij danny.gouda@blosse.nl  

7/8 Ruby Duijs 
Anika Derriks (extra 
ondersteuning) 

ma t/m vr 
dagen in overleg 

ruby.duijs@blosse.nl  
anika@dezevensprong.nl  

Onderwijs-
ondersteuner 

Marcella Taams 
Ingrid Born 
Anika Derriks 

ma-di-vrij 
wo o.d.w. 
ma-wo-do 

marcella@dezevensprong.nl 
ingrid.born@blosse.nl  
anika@dezevensprong.nl  

IB-er Masja Meijer ma-di-do-vrij masja@dezevensprong.nl 

Conciërge Marco van der Kolk ma t/m vr o.d.w. marco@dezevensprong.nl  

Administratie Arina Schmidt wo  administratie.dezevensprong@blosse.
nl  

Directeur 
onderwijs 

Vacature  directie@dezevensprong.nl  

 

Bericht van Dennis: 

Beste ouders, verzorgers en kinderen van de Zevensprong, 

Via deze weg wil ik jullie erover informeren dat ik aan het einde van dit schooljaar ons kindcentrum 

ga verlaten.  De afgelopen jaren heb ik met het grootste plezier les mogen geven aan de kinderen van 

de Zevensprong. Zoals u weet zijn wij als team aan het nadenken over de nieuwe missie en visie van 

de school. Tegelijkertijd ben ik gaan nadenken over wat mijn persoonlijke visie op ontwikkeling en 

onderwijs is, en over waar mijn grootste ambitie ligt. In de gesprekken die ik hierover met collega’s 
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heb gevoerd ben ik erachter gekomen dat ik mijn wens om in het speciaal onderwijs te werken nu 

voorrang wil verlenen.  

De afgelopen weken heb ik mij georiënteerd op mijn mogelijkheden en al snel werd ik gevraagd om 

een oriënterend gesprek te voeren en een dag mee te lopen bij Nexus, waarna mij een baan werd 

aangeboden. Na rijp beraad, want ik ga de kinderen op de Zevensprong echt missen, heb ik besloten 

voor deze nieuwe uitdaging te kiezen.  

Vanaf 1 augustus zal ik dus in dienst treden bij de Aloysius Stichting en mijn werkzaamheden 

vervolgen in het speciaal basisonderwijs bij Nexus in Heerhugowaard. Ik begrijp dat dit waarschijnlijk 

als zoveelste schok voor jullie komt na het vertrek van Stephanie, Barend, Nelleke en het naderende 

vertrek van Niels, maar hoop op jullie begrip. Ik weet dat er een geschikte vervanger voor mij 

gevonden is en dat het team van de Zevensprong door zal gaan met het goede werk dat al jaren 

geleverd wordt. 

Met vriendelijke groet, 

Dennis Erich 

 


