
 

 

Manon Reinders  
Beste ouders / verzorgers,   
Mijn naam is Manon Reinders. Ik ben 22 jaar oud en ik  
woon in het centrum van Assen.  
Na de zomervakantie zal ik starten als leerkracht op de  
Emmaschool. Ik zal 3 dagen in de week lesgeven aan  
groep 4. Ik kijk er ontzettend naar uit om er met de  
groep een fijn en leerzaam jaar van te maken.  
Mochten er vragen zijn, ben ik via de mail bereikbaar  
op m.reinders@plateau-assen.nl. Ik wens jullie voor nu  
een fijne zomer toe en graag tot ziens  
in het nieuwe schooljaar.   

 
Bastiaan de Wit 
Hallo, ik ben Bastiaan de Wit en ik zal mij kort voorstellen. Ik ben 44 jaar oud en al 
zes jaar met veel plezier meester. Daarvoor was ik aan de slag als cateringmanager.   
Ik ben getrouwd en heb ik een dochter van 12 jaar en een zoon van 10 jaar. 
Afgelopen zomer zijn we van Utrecht verhuisd naar Assen. We wilden graag een 
grote tuin en wonen in een mooie omgeving. In mijn vrije tijd ben ik namelijk graag 
aan het tuinieren en houd ik van wandelen. Daarnaast houd ik van spelletjes spelen 
en lekker eten. 

Tot ziens een keer in groep 4/5, 

Bastiaan 
 

Lotte Kooistra 
Ik zal mij even voorstellen, ik ben Lotte Kooistra en ik ben 22 jaar. 
Ik ben geboren en opgegroeid in Den Helder, maar woon nu sinds 4 jaar in Assen. Ik 
woon bij mijn ouders thuis, samen met mijn tweelingbroer.  
In Den Helder heb ik altijd aan basketbal gedaan en dit zou ik na de zomerstop 
graag weer willen doen in Assen. Een andere hobby van mij zijn lezen en leuke 
dingen ondernemen met vrienden en vriendinnen. 
Ik heb de Pabo gedaan aan de Hanzehogeschool in Groningen en studeer volgende 
week af. Ik heb er erg veel zin in om volgend schooljaar aan het werk te gaan en 
hoop veel ervaring op te mogen doen op Kindcentrum de Emmaschool.  
 

 


