Stagiair Eelco stelt zich voor
Mijn naam is Eelco Koster, ik ben 36 jaar en woon samen met mijn vriendin Mandy, dochter Esmee
(bijna 3 jaar), zoon Roan (0 jaar) en hond Matz in Venlo. Naast mijn baan als financieel medewerker bij
transportbedrijf Ewals Cargo Care ben ik in september 2020 gestart met de flexibele deeltijdopleiding
tot leraar basisonderwijs op de Fontys in Venlo. Als ik tussen werk, studie en gezin tijd weet vrij te
maken ga ik graag hardlopen, uiteten, koken, bakken of klus ik aan ons huis. Ik werk nu bijna 11 jaar
voor Ewals, maar dit is toch niet de sector waarin ik wil blijven werken. Ik heb altijd willen werken in
het onderwijs maar nooit eerder de stap gezet om ook echt de opleiding te gaan volgen. Nu in corona
tijd heb ik de stap gelukkig wel gezet en hier ben ik super blij mee. Aan het begin van het schooljaar
ben ik stage gaan lopen op basisschool De Lier in Merselo in groep 7-8. Vanaf 9 februari loop ik elke
dinsdag stage in groep 1-2b bij juf Eefke en zal ik in deze groep werken tot het einde van het
schooljaar. Het is een hele leuke groep kinderen en ik verheug me elke week weer op de dag dat ik
naar stage mag.
Aanbieding team gezinscoaches Venray - online workshop moderne media
Graag willen wij jullie uitnodigen om deel te nemen aan de online workshop 'Moderne Media' verzorgd
door Lei Seuren. Onze kinderen groeien op in een digitaal tijdperk vol met nieuwe mogelijkheden. Via
het internet ligt de wereld letterlijk aan hun voeten. Internet biedt prachtige nieuwe mogelijkheden en
kennis is met één druk op de knop onder handbereik. Niet alleen via een PC, laptop of tablet maar
zeker ook met hun telefoon.
Deze moderne media heeft echter ook een keerzijde met eventuele gevaren die op de loer liggen.
Het kernwoord tijdens deze workshop is ‘bewustwording’. Je wordt meegenomen in een weg langs
ervaringen, beelden en gegevens. Als ouder/ verzorger/ jongere word je aan het denken gezet en
bewust gemaakt van de gevaren en de meerwaarde van de moderne media én je eigen aandeel
daarin. Wil je hier graag meer van weten, geef je dan nu op.
Met vriendelijke groet,
team gezinscoaches Venray

