
EVEN VOORSTELLEN…  
 
Juf Anna 

Beste ouders! Velen van jullie zullen mij vast nog wel kennen als de 
stagiaire (groep 8) van vorig jaar, maar voor de ouders die mij nog niet 
kennen en wel eens het gezicht willen weten achter die 'juf Anna die af 
en toe komt', zal ik mij even kort voorstellen. Mijn naam is Anna 
Griffioen. Op dit moment studeer ik voor leraar basisonderwijs en zit ik 
in mijn derde jaar van de pabo. Naast mijn studie werk ik regelmatig 
op de Ichthus en verzorg ik de werkdrukverlichting. Dit betekent dat ik 
zo nu en dan een klas overneem, zodat de leerkracht van de groep tijd 
krijgt voor andere klussen die bij het leerkracht-zijn horen. Voor mij is 
dit de ultieme kans om ervaring op te doen in het onderwijs, wat ik 
met heel veel liefde en plezier doe. Inmiddels heb ik al bijna alle 
klassen een keer gehad en elke keer weer is het genieten! Tja, dan mijn hobby's. Die variëren 
nogal, want ik vind erg veel dingen leuk! Toch houd ik wel het meeste van muziek en 
verhalen: zo lees ik in de klas graag voor!  
 
 
 

Juf Tonia 
Mijn naam is Tonia van den Hengel. Ik ben getrouwd. We hebben 
drie kinderen. Die ook allemaal op de Ichthusschool hebben 
gezeten. In een ver verleden was ik leerkracht op de 
Rehobothschool. Nu, een aantal jaren later en wat grijze haren 

rijker😉, werk ik alweer zo'n vijf jaar als invalkracht bij de 

Hervormde schoolvereniging. Op dit moment ben ik elke maandag 
te vinden bij de kinderen van groep vier. Naast het werken met 
kinderen, kan ik genieten van de natuur, wandelen, fietsen, lezen 
en lekker thuis met van alles en nog wat bezig zijn. Ook op de 

Ichthusschool voel ik mij als een vis in het water 🙂. Ik hoop op 

een fijne tijd met elkaar!  
 
 
 
Juf Ink 

Mijn naam is Ink Bouma! Ik ben getrouwd met Anne-Meint 
en samen hebben wij twee dochters, Anna en Emma. In 
mijn vrije tijd ga ik het liefst met mijn gezin op stap of 
samen met mijn man op de race-fiets van de schitterende 
omgeving genieten.  
Nadat Emma vorig jaar de Ichthus heeft verlaten en mijn 
interesse voor het onderwijs niet minder werd kreeg ik de 
kans van Hilbertine om dit middels meelopen in de 
groepen verder te gaan ontdekken. Ik loop nu op de 
maandagen mee in groep 3, ontzettend leuk!! Het is 
prachtig om te zien hoe de kinderen zich ontwikkelen in 
het lezen, schrijven en in de sociale omgang met elkaar.  


