Oudercommissie Bij Ot & Sien

Andrea van der Heide
Ik ben Andrea en woon samen met Jurjen aan de Amerweg in Grolloo. In september 2016 ben ik moeder geworden
van Bram en in september 2018 van Femke.
Ik werk in Veendam bij de RDW, op de afdeling tellerstanden-controle en de afdeling betalingen. In mijn vrijetijd
wandel ik graag met Bram en Femke en vind ik het leuk om bezig te zijn met klussen in ons boerderijtje. Hiernaast
hobbel ik af en toe nog op mijn paard.

Anouck Zeewuster-Schuitema
Even voorstellen: Ik ben Anouck Zeewuster-Schuitema, de mama van Thomas en Roos en getrouwd met Arjen. Samen met mijn
gezin woon ik met veel plezier in Grolloo.
Als MKB adviseur ben ik 3 á 4 dagen in de week werkzaam bij Accon Avm Adviseurs en Accountants in de regio Groningen en
Drenthe.
Mijn vrije tijd breng ik graag door met mijn gezin, familie en vrienden. Daarnaast sport ik graag en organiseer ik af en toe een
evenement.

Saskia Reitsema
Ik ben Saskia Reitsema, moeder van Cas, Jim en ik heb een geregistreerd partnerschap met Jan Rozema. Ik werk
als leerkracht binnen het voortgezet speciaal onderwijs op een RENN4 school in Assen. Hier geef ik les aan 3e en
4e jaars leerlingen en ben ik MR-lid. In mijn vrije tijd geniet ik volop van mijn gezin en doen we samen leuke
dingen. Daarnaast besteed ik ook graag aandacht aan mijn hobby’s; paardrijden, koken, op zijn tijd een 4x4 rit en
motorrijden.
Heb je vragen, spreek mij gerust aan.

Angela Sijbring
Hoihoi, mijn naam is Angela Sijbring en ik wil mijzelf graag even voorstellen als nieuw lid van de oudercommissie. Ik
woon samen met mijn man (Arjan Sijbring) en onze prachtige dochters in Grolloo. Wij zijn afgelopen zomer verhuisd
naar het boerenbedrijf en ouderlijk huis van Arjan.
Wij hebben twee dochters (Lise, 3 jaar en Hanne, 6 weken). Lise gaat inmiddels al 3 jaar met veel plezier spelen bij Ot en
Sien op de dinsdag en soms op woensdag. Hanne zal in januari ook komen spelen, want nu genieten we nog heerlijk van
mijn verlof.
Ik werk als leerkracht in het basisonderwijs op basisschool Jonglaren in Zuidlaren. Hier geef ik les aan de oudste
kinderen (groep 7/8). Ook begeleid ik kinderen bij het plannen en maken van huiswerk/begrijpen van de lesstof.
Ik geniet enorm van de omgang met kinderen.

