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Jelle Rommers 

Beste ouders,  

Het is mij een eer en een groot plezier mij aan u 

te mogen voorstellen. Ik ben Jelle Rommers, 

gelukkig en getrouwd met Linda Hazeleger. Tot 

dus ver is ons huwelijk verrijkt met een kwartet 

aan kinderen: 2 zonen: Rowan en Joel en 2 

dochters: Sofie en Louise. 

  

Van jongs af aan beleef ik erg veel plezier aan het 

beleven van speelse avonturen, aangevuld met 

fantasierijke beelden uit mijn 

voorstellingsvermogen. Mijn kindertijd, aan de 

Zeeuwse kust, was dan ook een utopische oase 

van epische avonturen en heroïsche gevechten 

tegen ongure zeelieden uit ver vervlogen tijden. 

Mijn meester-zijn is dan waarschijnlijk ook de meest ideale omgeving om de verbinding met mijn kind-zijn te 

behouden, om kinderen te helpen mijn kindertijd te overstijgen én uit te groeien tot sterke en evenwichtige 

persoonlijkheden.  

Het is voor mij een hele eer om bij te dragen aan de ontwikkeling van de persoonlijkheid van de kinderen van de 

Hoeksteen; "Oh de steen op de hoek, dat gaat toch over de Here Jezus?" merkte mijn zoontje op, toen ik hem 

vertelde over mijn nieuwe baan. Ik zie uit om samen met het team en onder de zegen van de Bouwmeester, te 

bouwen aan een mooie en avontuurlijke toekomst voor de kinderen.  

Rest mij u alvast een fijne vakantie te wensen.  

Met vriendelijke en avontuurlijke groet,  

Jelle Rommers  

Leerkracht groep 6b  

Marianne Ruizendaal 

Mijn naam is Marianne Ruizendaal. Na 15 jaar onderwijservaring opgedaan te hebben in Hilversum, heb ik veel 

zin om in Nijkerk nieuwe ervaringen op te gaan doen. Onderwijs is mijn passie. Ik geniet ervan om kinderen te 

zien opbloeien als de bloem die ze bedoeld zijn te worden. Het is mooi om hier een steentje aan bij te mogen 

dragen.  

Ik ben getrouwd met Andries en samen hebben we twee dochters en twee zonen. Daarnaast hebben we nog een 

plekje gevonden voor een hond, een cavia en een goudvis. We wonen in Bunschoten. Onze dochters maken 

dagelijks al de rit naar Nijkerk, omdat ze op ‘het Corlaer College’ zitten.  

Qua visie en identiteit past ‘De Hoeksteen’ goed bij mij. Ik zie ernaar uit om samen met Alize les te geven aan 

groep 3a. 

Met hartelijke groet, 

Marianne Ruizendaal 
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