Eigenaar/directeur
Kabouters wordt geleid door Annette Schiphorst van
Schijndel.
Annette zal 2 tot 3 dagen per week aanwezig zijn bij
Kabouters. Verder werkt zij vooral op kantoor.
Annette is geboren op 17 juni 1965 en heeft 2 dochters,
geboren in 1995 (Lisanne) en 1997(Celine).
Annette heeft haar diploma HBO-Jeugdwelzijnswerk
behaald in 1986 en heeft daarna gewerkt bij
verschillende kinderdagverblijven in verschillende
functies. Aansluitend is zij werkzaam geweest als
leidinggevende, intaker, zorgbemiddelaar en jaren als
intercedente, allemaal binnen de thuiszorg.
In 1998 heeft zij de avond-PABO, verkorte leerroute
gevolgd. Deze studie heeft zij geheel doorlopen, inclusief
LIO-stage, maar heeft hier haar scriptie niet voor
afgemaakt en dus geen uiteindelijk diploma behaald. In
plaats van die scriptie kwam er plotseling een aanbod
om MCP te gaan doen (IT- netwerkbeheer). Hiervan is het
diploma wel behaald. Na werkzaamheden als
Helpdeskmedewerkster bij grote en kleinere ICT-bedrijven
is zij begonnen als zelfstandig ondernemer met Kabouters
in juli 2005.
Zij is nu bezig met een universitaire studie Master
Psychologie, waarvan zij het grootste deel nu heeft
doorlopen.
Annette werkt op wisselende dagen en tijden bij
Kabouters en thuis/
Zij heeft, naast werkzaamheden als coach op de groep,
de werkzaamheden van Algemeen Directeur, wat
inhoudt dat zij op de achtergrond bezig is met de inkoop,
ICT, de financiële administratie, marketing, planning,
communicatie en allerlei voorwaardenscheppende
bezigheden. De zogenoemde overhead taken. Annette
is verantwoordelijk voor het maken en handhaven van
het beleid van kabouters.
Annette is werkzaam als pedagogisch coach. Hiervoor
heeft Annette een Post HBO opleiding gevolgd. Verder is
Annette geschoold als train-de-trainer voor zowel de
cursus tot babyspecialist als tot medewerker gezonde
kinderopvang.

Onze vaste krachten
Danique Jeucken, geboren op 23 oktober 1992, werkt al
bij Kabouters sinds januari 2014.
Zij en haar vriend Maikel zijn trotse ouders van hun zoon
Jaevey (2021).
Danique is geboren in 1992 en zij heeft in 2012 haar
diploma Pedagogisch Medewerker in de Kinderopvang
niveau 3 behaald. Danique is na haar opleiding 2 jaar
voltijd werkzaam geweest bij een lunchroom in de
bediening. Toen zij uitgenodigd werd om te komen
werken bij Kabouters maakte zij graag de overstap naar
haar passie: werken met kinderen.
Danique woont met haar gezin in Best en werkt 3 dagen
per week bij Kabouters.
Danique houdt, naast veel aandacht te geven aan haar
zoontje, van shoppen, lekker (uit) eten en is graag in de
weer met haar hondjes.
Danique is gediplomeerd Babyspecialist. Zij is een vaste
babyleidster op de groep en houdt zich bezig met de
stimulering van de ontwikkeling, de verzorging, knuffelen
en alle voorkomende taken m.b.t. de allerjongste.
Stascha Papadopoulos- de Vries is geboren op 19
februari 1965. Zij werkt ook als gediplomeerd
babyspecialist op “de Paddenstoel”.
Zij werkt 2 dagen per week bij Kabouters.
Stascha is geboren in 1965, woont samen met haar man
en heeft 2 volwassen zonen die al zelfstandig wonen.
Stascha houdt van reizen met haar man, is graag bezig in
de tuin en houdt van lekker koken.
Net als Danique houdt Stascha zich bezig met de
stimulering van de ontwikkeling, de verzorging, knuffelen
en alle voorkomende taken m.b.t. de allerjongste.
Daarnaast houdt Stascha de voortgang in de gaten
rondom de Gezonde Kinderopvang en daarbij
behorende bewegingsbeleid, de gezonde voeding en
de buitenruimten.

Anna Kappos is geboren op 2 oktober 1994 en woont
sinds een aantal maanden in haar eigen huisje in
Eindhoven. In oktober 2020 is Anna als BBL’er gestart,
maar werkt sinds het behalen van haar diploma als
Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerkster niveau 4 bij
Kabouters. In haar vrije tijd danst Anna graag en gaat
vaak naar concerten. Daarnaast is mode ook een grote
passie. Omdat haar vader Grieks is, gaat ze iedere zomer
naar Griekenland om de familie op te zoeken. Maar ze
reist ook graag naar andere landen om andere culturen
te ontdekken en de zon op te zoeken. Anna werkt met
veel plezier bij Kabouters en staat 4 dagen in de week op
de Puntmuts, waar ze met veel liefde voor de kinderen
werkt aan hun zelfstandigheid, sociale vaardigheden, het
ontdekken van de wereld en andere
ontwikkelingsgebieden.
Anna heeft ook de opleiding HBO Pedagogiek voor het
grootste deel gevolgd. Zij begeleidt stagiaires en houdt
onze facebook pagina bij.
Anne van der Heijden, geboren op 29 juli 1996, liep 2 jaar
stage bij Kabouters en is in juli 2020, met haar diploma op
zak, gestart als Gespecialiseerd Pedagogisch
Medewerkster.
Anne werkt 2 of 3 dagen per week bij Kabouters. Meestal
op de baby/dreumes groep.
Anne ook gediplomeerd babyspecialist.
Anne helpt graag een dag per week haar moeder in de
zaak en brengt regelmatig tijd door met haar lieve vriend.
Anne speelt piano en houdt van tekenen en ontwerpen
en maakt voor Kabouters de maandelijkse nieuwsbrief.
Anne coördineert de thema activiteiten die Kabouters
dagelijks aanbiedt aan de kinderen.
Anne Kruijzen is geboren op 18 december 1998. Zij heeft
stage gelopen bij Kabouters en is sinds juli 2020 in dienst
als Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerkster voor 2 of
3 dagen per week.
Anne gaat op maandagen graag naar de paarden. Hier
doet zij vrijwilligerswerk met verstandelijk beperkte
mensen, door onder andere samen de paarden te
verzorgen.
Anne brengt graag tijd door met haar lieve vriend.
En daarnaast met haar vrienden en vriendinnen. Anne
speelt graag gezelschapsspelletjes.
Anne houdt onze facebook pagina bij. En coördineert de
thema activiteiten die Kabouters dagelijks aanbiedt aan
de kinderen.

Dewi Vennemans, geboren op 22 oktober 1998, is bij
Kabouters gestart in oktober 2020. Zij werkt meestal 4
dagen per week. Dewi heeft in 2018 haar diploma
Pedagogisch Medewerkster Kinderopvang niv. 3
behaald.
Dewi heeft, na het behalen van haar diploma, 2 jaar in
Amerika gewoond als au pair van een gezin met 3
kinderen.
Dewi is gediplomeerd babyspecialist maar is naast
werken met de allerkleinste zich ook aan het
specialiseren in het werken met peuters.
Dewi is nog zoekende naar en ontwikkelende tot verdere
specialisatie en coördinatietaken binnen Kabouters.
Onze vaste invalkrachten
Naast onze vaste krachten hebben we ook een aantal
flexibele vaste (inval)krachten. Ook zij hebben
specialismen als bijvoorbeeld peuter of babyspecialist.
Celine Schiphorst, geboren op 7 maart 1997, is ook
werkzaam bij Kabouters als inval gespecialiseerd
pedagogisch medewerker. Zij is in het bezit van het
diploma Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker
niveau 4.
Momenteel studeert zij HBO Pedagogiek. Celine is een
peuterspecialist.

Katelyn Ruys, geboren op 5 augustus 1999, is ook
werkzaam bij Kabouters als inval gespecialiseerd
pedagogisch medewerker. Zij is in het bezit van het
diploma Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker
niveau 4. Katelyn studeert momenteel HBO Pedagogiek.
Katelyn is een babyspecialist maar heeft ook veel
ervaring op de peutergroep.

Lisa Poppema is geboren op 16 september 1999. Zij is ook
werkzaam bij Kabouters als inval gespecialiseerd
pedagogisch medewerker. Zij is in het bezit van het
diploma Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker
niveau 4. Zij studeert momenteel HBO Psychologie. Ook
Lisa heeft haar diploma Babyspecialist behaald.

