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DIEDE BLOKDIEDE BLOK
THEATER EN MUZIEK

SUZANNE SCHAAFSUZANNE SCHAAF
THEATER

DONS op DONS op 
de Scholeksterde Scholekster

Hoi allemaal! Ik ben Lital en ben de locatiemanager van DONS 2, hier 
op de Scholekster. Ik doe dit met erg veel plezier met alle leuke en 
gezellige kinderen en docenten hier op school. Ik heb gestudeerd 
aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding en ben na een paar 
jaar gymles te geven op basisscholen hier terecht gekomen en ben 
daar nog steeds erg blij mee. Ik heb er dan ook zin in aankomend 
blok weer een feestje van te maken. Boordevol gekke activiteiten 

verhalen, gekke typetjes en natuurlijk heel veel spelletjes.

Ik ben geboren te Zwolle. De afgelopen negen jaar woonde ik 
echter in Antwerpen, In 2015 behaalde ik mijn master Drama richting 
Kleinkunst aan het Koninklijk Conservatorium Antwerpen. ik heb in 
verschillende voorstellingen gespeeld, waaronder de voorstelling 
‘ANNE’ van Theater Amsterdam en de door Europa reizende voorstel-
ling ‘The Great Pretender’ van de Amerikaanse performer Zachery 
Oberzan. Daarnaast heb ik als regie-assistent en kinderbegeleider 
gewerkt bij theaterhuis HET PALEIS in Antwerpen en bij Opera Ballet 
Vlaanderen. Door het werken met kinderen en jongeren, merkte ik 
dat ze dit graag doet. Daarom heb ik in 2019 mijn docenten graad 

erbij gehaald. Naast lesgeven heb ik een eigen muziektheater collec-
tief ‘De Aanstormerij’,

Hoi, ik ben Suzanne en ik ben 26 
jaar. ik ben afgestudeerd aan de 
Hogeschool van de kunst Amster-
dam als theater docent en ben net 
begonnen met werken bij DONS. Leuk 

om jullie te leren kennen.



EVELIEN HOFHUIS EVELIEN HOFHUIS 
THEATER

Lars van der boschLars van der bosch
pabo en kunstgeschiedenis

Berend jan van zwietenBerend jan van zwieten
theater

Hoi allemaal,
Mijn naam is Lars van den Bosch, 36 jaar oud en woonachtig in 

Alkmaar. Per 17 augustus ben ik begonnen bij DONS en ontdek ik de 
wereld van de kinderopvang bij ons op school. Ik voetbal, tennis 

en yoga graag en fitness regelmatig. 
Ik ben leerkracht basisonderwijs en kunsthistoricus. Mijn passie 

voor kunst, muziek, toneel, dans en het overdragen van kennis op 
kinderen neem ik op de maandag en dinsdag mee De Scholekster in. 

Ik geef ook nog DNO lessen aan de bovenbouw op maandag.
Ik zal met mijn enthousiasme en positiviteit de kinderen uitdagen om 
nieuwe talenten te ontdekken, hun bestaande talenten te verrijken 
en verder te ontwikkelen. Ik sta altijd open voor een praatje, dus 

Hey ouders! mijn naam is bJ en in 2008 ben ik 
afgestudeerd aan de HKU als Docerend theater-
maker. ik werk al een geruime tijd voor DONS. 
Naast de opvang ben ik artistiek leider van het 
dons huis. in mijn vrije tijd volg ik een oplei-
ding als therapeut en maak ik graag muziek.

Hoi! Ik ben Evelien en ik werk op maandag en donderdag bij DONS 
op de Scholekster. DONS is een magische plek waar de kinderen echt 
iets kunnen ervaren. En op de Scholekster is het ook nog eens heel 

intiem. Een warm bad voor docenten én leerlingen.
Naast DONS werk ik regelmatig als theaterdocent bij andere scho-
len en instellingen. Van basisscholen tot middelabere scholen, van 
cursussen tot regsisseren. Ik zie in een week alle doelgroepen; van 

4 tot 70 jaar. En dat vind ik ontzettend mooi!
Ik woon in Haarlem samen met mijn vriend en twee dikke, gekke 
katten. Ik ben gek op spelletjes, toneelspelen, dansen, zingen en 

lekker eten. En dit alles doe ik dan ook zoveel mogelijk! 



MYRA VAN DER LEEMYRA VAN DER LEE
THEATER

JANNE VAN ZAANENJANNE VAN ZAANEN
muziek en BEELDEND

HEDWIG KOERSHEDWIG KOERS
THEATER en beeldend

Hallo ouders!
Mijn naam is Janne en veel van jullie heb ik al een keer gezien. 
Ik werk namelijk alweer zo’n 4,5 jaar bij DONS. Vorig jaar ging 
ik op wereldreis, maar sinds juni ben ik weer terug van wegge-
weest. Naast de DONSmiddagen geef ik DNO op de donderdag aan de 
onderbouw en val ik af en toe een DNO in. Ik ben afgestudeerd 

docent Beeldende Vorming, maar naast al het knutselen vind ik het 
leuk om met de kinderen te koken, quizzen en spelletjes te maken, 
gymspellen te spelen, theaterstukjes te bedenken en niet te verge-
ten muziek te maken! Naast DONS sta ik graag ik op een surfplank 

en reis ik graag. Ik heb boordevol avontuurlijke verhalen over mijn 
verre reizen. Hopelijk zien we elkaar snel weer bij de poort tijdens 

het ophalen!

hoi allen. ik ben myra. Ik loop hier al een tijd rond 
dus waarschijnlijk kennen jullie me al! Ik heb een 
theaterachtergrond en geef naast de DONS middagen 
ook DNO aan de onderbouw. Ik sta altijd open voor 
een praatje en vind het erg leuk om met je over je 
kind(eren) te praten. Vraag me gerust als je me ziet!

dag iedereen. ik ben hedwig, Ik ben opgeleid aan de Mimeopleiding 
van de amsterdamse hogeschool voor de kunsten met een master 

kunsteducatie van artez. ik maak beeldend theater vanuit dat wat er 
is: het lichaam in beweging, de locatie en de inbreng van spelers 

en publiek. ik werk afwisselend met professionele spelers en ama-
teurs. ik maakte voorstellingen voor Fringe festival, het bosthea-
ter, oerol en over het ij festival. hiernaast houd ik mij bezig met 
artistiek onderzoek en onderwijsontwerp. mijn ambitie is om in 
de toekomst een eigen school te hebben waarin multidisciplinair 

cultuuronderwijs, leren d.m.v. kunst, centraal staat. 



Karlijn ArtsKarlijn Arts
THEATER

LIZA NEIJNENSLIZA NEIJNENS
THEATER

Hallo allemaal!
Even voorstellen ..Trommelgeroffel..: mijn naam is Karlijn 

Arts. Ik ben opgegroeid in Brabant en Limburg. 
Voor mijn studie Pedagogiek ben ik naar Nijmegen verhuisd en 
ben daarna voor de opleiding tot Theatermaker naar Utrecht 
gekomen. Tijdens mijn studies heb ik gewerkt in het Speciaal 
Onderwijs en bij een logeerhuis voor kinderen met een ver-

standelijke beperking. 
Na de studies heb ik gewerkt in de kinderopvang, het basis-
onderwijs, maar ook voor het festival De Parade en voor de 
musicals  ‘Hij gelooft in mij’. en ‘Moeder, ik wil bij de revue’.
DONS biedt voor de kinderen een cultuurprogramma met kwa-

liteit en met veel plezier draag ik daar aan bij!

Dag ouders. mijn naam is liza. Ik ben in 2015 afgestudeerd als thea-
terdocent in tilburg. daarna ben ik vrijwel meteen naar amsterdam 
gegaan maar de zachte g is nooit verdwenen. ik ben eind 2017 bij 
dons komen werken. naast werken op de vloer werk ik ook op het 
kantoor van dons. daar bedenk ik de invullingen van de vakanties 
en organiseer ik uitjes voor het personaal (als er geen corona 

heerst). ik ben erg blij met mijn vaste plek op de scholekster. hier-
door leer ik de kinderen goed kennen. het maakt mij niet echt uit 

voor welke groep ik sta. Elke groep heeft zijn eigen charme.


