
    
Even voorstellen 

  Kinderopvang /  Peuteropvang / Buitenschoolse Opvang  
  
  
Wij zijn: 
 
Graag willen wij u voorstellen aan de leidsters (en medewerkers) van ons Kindcentrum 
Supertof. 
 
 
Ik ben: 

 

 
Melanie Stein- van Regteren:  
Eigenaar/ Directeur (en pedagogisch medewerker). Werkzaam op alle groepen. 
 
Ik ben Melanie, geboren op 26 september 1979. Ik ben getrouwd met Roy, samen hebben 
wij 2 kinderen; Robbie (2003) en Jordie (2006).  
Sinds 1998 ben ik werkzaam als Pedagogisch medewerker binnen de kinderopvang. Na 
jarenlang te hebben gewerkt in mijn eigen woonplaats Enschede, ben ik op 1 juli 2016 
begonnen aan een nieuwe uitdaging! Werken als eigenaar/directeur en pedagogisch 
medewerker in Kindcentrum Supertof in De Lutte.  
Ieder kind is uniek en dat maakt het werken met kinderen zo bijzonder. Ik vind het leuk om 
kinderen een onvergetelijke dag te bezorgen! 
 
Groetjes Melanie. 
 
 
Onze leidsters zijn: 
 

 
Annette Zanderink- Kuipers:  
Pedagogisch medewerker. Werkzaam op de groep BSO Supercool (Ondersteunt de groepen: Supersportief en Superstoer) 
 
Ik ben Annette, geboren op 8 maart 1956. 
Ik werk al meer als 28 jaren met de kinderen uit de Lutte. Gestart op peuterspeelzaal 
Kloosterhofke en nu bij Kindcentrum Supertof. Het leukste vind ik dat ik nu de kinderen mag 
verzorgen van de ouders die bij mij op de peuterspeelzaal hebben gezeten.  
Ik hoop dit werk nog een aantal jaren te mogen doen samen met mijn lieve collega van het 
Kindcentrum en de kinderen groot/klein, want die maken mij blij J  
 
Groetjes Annette. 
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Gaby Wolkorte- Kleideiter:  
Pedagogisch medewerker. Werkzaam op de groep Superlief (Ondersteunt de groepen: Superstoer en Supercool) 
 
Ik ben Gaby, geboren op 29 oktober 1957 in Duitsland. In 1977 ben ik begonnen te werken 
in een Kindergarten (kleuterschool) als pedagogische medewerker en leidinggevende.  
Sinds 1983 woon ik samen met mijn man in Losser. Wij hebben samen 2 kinderen, dochter 
Danielle en zoon Pascal. 
In januari 1992 ben ik bij Stichting Cluster komen te werken op peuterspeelzaal 
Dreumeshoes. Helaas werden de peuterspeelzalen in Losser opgeheven. Mijn geluk was dat 
ik mocht blijven en dan wel op de locatie hier bij jullie in de Lutte. Nu met de naam 
Kindcentrum Supertof! 
Bijna 40 jaar werk ik met veel plezier met kinderen. Ik hoop dit dan ook nog een aantal jaren 
met dit ‘Supertoffe’ team en ‘Superlieve’ collega’s te mogen doen!!  
 
Groetjes Gaby. 
 
 

 
Eline Beuvink:  
Pedagogisch medewerker. Werkzaam op de groep POV Superstoer (Ondersteund de groepen: Superlief, Supercool en 
Supersportief) 
 
Hai, ik ben Eline, geboren op 29 augustus 1983. 
Sinds 1 juli 2015 ben ik werkzaam bij het Kindcentrum in de Lutte. Voorheen ben ik 
werkzaam geweest in Oldenzaal en Enschede. Ook ben ik moeder van twee (B)engeltjes, 
Tygo en Jim. In mijn vrije tijd loop ik graag een rondje hard en ben ik te vinden op het 
hockeyveld. Het mooiste van het werken met kinderen vind ik dat je een steentje bijdraagt 
aan de ontwikkeling van het kind. En dat het kind zich thuis voelt bij ons op de opvang. 
 
Groetjes Eline. 
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Leny Tensundern:  
Pedagogisch medewerker. Werkzaam op de groep POV Superstoer (Ondersteunt de groepen: Superlief en Supercool) 
 
Ik ben Leny, geboren op 18 juni 1956.  
Voordat ik in de Lutte begon met werken heb ik 25 jaar in Overdinkel bij de peuterspeelzaal 
Ot en Sien gewerkt. Middels werk ik nu alweer 5 jaar met veel plezier hier op het 
Kindcentrum. Ik hoop dit dan ook nog zeker een paar jaar te mogen doen. 
 
Groetjes Leny. 
 
 
 
 
 

 
Marlotte Hassink:  
Pedagogisch medewerker. Werkzaam op de groep POV Superlief (Ondersteunt de groepen: Superstoer en Supercool en 
Supersportief) 
 
Hallo allemaal. Hier mag ik iets over mijzelf vertellen. Ik ben Marlotte, geboren op 5 februari 
1985. Ik woon samen met mijn vriend in Denekamp.  
Als hobby's heb ik scouting, tennis, hardlopen en lezen. Bij de scouting ben ik al jaren actief 
met de doelgroep "de bevers", dit zijn jongens en meisje van 5 tot 7 jaar. Ik ben inmiddels al 
ruim 8 jaar werkzaam in de kinderopvang. Heb veel ervaring in de baby-en peutergroep en 
de BSO. Inmiddels werk ik sinds 2013 hier in De Lutte met veel plezier. Ik hoop hier nog vele 
jaren te zijn en vind het werken in De Lutte dan ook supertof! 
 
Groetjes Marlotte  
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Alwien Abrahams:  
Pedagogisch medewerker. Werkzaam op de groep POV Superlief (Ondersteunt de groep: Superstoer) 
 
Ik ben Alwien, geboren op 1 juli 1956. 
Ik ben getrouwd en heb 2 kinderen en 3 kleindochters. Ik woon in Overdinkel.  
Na mijn werk als verpleegkundige heb ik 10 jaar als invaller op de Losserse 
peuterspeelzalen gewerkt. In 2002 kreeg ik een vast contract bij Stichting Cluster en werkte 
bij peuterspeelzaal Roezemoes.  
In 2012 sloten de peuterspeelzalen in de gemeente Losser en ben ik begonnen in het 
Kindcentrum hier in de Lutte. Hier ga ik altijd weer met veel plezier naar toe. 
 
Groetjes Alwien. 
 
 
 
 
 

 
Kyra Nijhuis:  
Pedagogisch medewerker. Werkzaam op de groepen BSO Supersportief en BSO Supercool.  
 
Ik ben Kyra Nijhuis, geboren op 21 oktober 1990. 
Sinds februari 2017 ben ik pedagogisch medewerkster bij Kindcentrum Supertof. Ik ben 
afgestudeerd als onderwijsassistent en zit nu in de laatste fase van de opleiding leerkracht 
basisonderwijs.  
In mijn vrije tijd ben ik actief als voorzitter en leidster bij Jong Nederland. 
 
Groetjes Kyra.  
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Marion Broekhuis:  
Pedagogisch medewerker. Werkzaam op de groep BSO Supercool (Ondersteunt de groepen: Supersportief, Superlief en 
Superstoer) 
 
Ik ben Marion Broekhuis, geboren op 19 april 1956.  
Mijn man en ik wonen in Overdinkel. Wij hebben 3 kinderen en 5 kleinkinderen. 
Ik heb het diploma kleuterleidster en ben bevoegd om op de basisschool te werken. 
Ruim 12 jaar heb ik gewerkt op de Losserhof in de activiteitendienst. 
In april 1997 ben ik bij Stichting Cluster aangenomen als peuterleidster op  peuterspeelzaal 
Dreumeshoes. 
In 2012 ben ik begonnen als pedagogisch medewerker op het Kindcentrum hier in de Lutte. 
Ik werk nog steeds met veel plezier met kinderen en in de Lutte. 
 
Groetjes Marion. 
 
 
 
 

 
Lauren Philippi:  
Pedagogisch medewerker: Werkzaam op de groepen: Superlief en Superstoer.  
 
Ik ben Lauren, geboren op 26 januari 1990.  
Met ingang van 1 augustus 2017 ben ik het team van Kindcentrum Supertof komen te 
versterken. 
Naast mijn werkervaring als pedagogisch medewerker in de kinderopvang, ben ik werkzaam 
in mijn eigen Dansstudio, met de naam ‘Dansstudio Philippi’.  
Ik geef einde van de middag en de avonden dansles aan kinderen, jongeren en 
volwassenen. Tijdens het werken in de kinderopvang dans ik graag en zal ik de kinderen de 
simpele dansmoves bijbrengen J 
 
Groetjes Lauren. 
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Susan van Os- Knol:  
Pedagogisch medewerker: Werkzaam op de groepen: Superstoer, Supercool, Supersportief en Superlief.  
 
Ik ben Susan, geboren op 08 maart 1981.  
Getrouwd met Harry en samen hebben wij een dochter Merle. 
Sinds 2009 ben ik als groepleidster werkzaam in de kinderopvang en buitenschoolse 
opvang. 
Wat mij zo aanspreekt aan kinderen is, dat ze zo lekker onbevangen en eerlijk zijn. Het is 
altijd weer een uitdaging om kinderen iets te leren zodat ze hun eigen weg gaan volgen. Ik 
geniet van alle ontwikkelingen die de kinderen doormaken. 
 
Groetjes Susan. 
 
 
 
 
 
Onze Stagiaires zijn: 
 

 
 

 
Romy Gojani:  
BBL Stagiaire van 09-2017 tot 08-2020.  
 
Ik ben Romy, geboren op 11 mei 1999. 
Na de maatschappelijke stage bij het Kindcentrum heb ik Melanie gevraagd of ik de opleiding 
PW (Pedagogisch medewerker) in BBL vorm mag komen doen.  
Yes! Gedurende 3 jaar loop ik stage op de dagen maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag.  
Op donderdag heb ik de terugkomdag naar school.  
Ik heb er veel zin aan! 
 
Groetjes Romy.   
het antwoord is Ja! Na een half jaar alles te hebben geregeld met het ROC van Twente, 
begint voor mij de opleiding in september 2017.  
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Laura Jaarsma:  
Stagiaire van de opleiding Pedagogisch Werk 4, van 02-2018 tot 07-2018.  
 
 
Ik ben Laura, en loop stage in de periode van februari 2018 tot en met juli 2018 op de dagen 
maandag, woensdag, donderdag en vrijdag.  
Ik heb mijn diploma Pedagogisch Werk 3 in mijn bezit. Nu loop ik een half jaar stage bij 
Supertof om mijn diploma op niveau 4 af te ronden.   
Als ik mijn Pedagogisch Werk 4 diploma in bezit heb kom ik het team van Supertof 
versterken. Ik heb er zin aan! 
 
Groetjes Laura. 
 
 

 
Lisa Christenhusz:  
Stagiaire van de opleiding Helpende Zorg 2, van 09-2017 tot 02-2018.  
 
 
Ik ben Lisa, en loop stage in de periode van juni 2018 tot en met juli 2018 op de dagen 
maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag.  
Ik doe de opleiding Helpende Zorg 2.  
Mijn vorige stage was het werken met ouderen, nu mag ik de stage lopen met kinderen. 
Ik heb er zin aan! 
 
Groetjes Lisa. 
 
 


