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Een terugblik op een
geslaagde maand 



B E S T E  J U V

Wat leuk dat je de eerste nieuwsbrief van het
nieuwe studiejaar leest!

Omdat het de eerste van het jaar is, zullen we
je gelijk even uitleggen hoe de nieuwsbrief er
voortaan uit komt te zien. Elke nieuwsbrief
begint met een korte recap van de afgelopen
maand. We zullen informatie met je delen,
zoals in deze maand de kennismaking met
het nieuwe bestuur. Vervolgens krijg je van
ons een duidelijk overzicht van alle
activiteiten van de komende maand. Als
laatst hebben wij een speciale pagina voor
onze leden. Zo willen wij alle komende
jarigen in het zonnetje zetten en vragen wij
maandelijks onze 'Juv van de maand' een
doorgeef-vriendenboekje in te vullen, waarin
hij/zij persoonlijke verhalen met ons deelt.

Wij hopen dat je de nieuwe nieuwsbrief leuk
vindt. Voor nu: laten we snel beginnen met
de recap van de eerste maand!
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We begonnen deze maand op het eerstejaars
Pabokamp, waar we ontzettend veel nieuwe
studenten hebben ontmoet. En hoe leuk: we
hebben hier wel vijftig nieuwe leden mogen
verwelkomen! Hartstikke fijn voor de
vereniging, wel een klusje voor de secretaris..

In september was het eindelijk tijd voor de
eerste bestuursvergaderingen. Het vierde
bestuur is vanaf het eerste moment druk
bezig geweest met het doorvoeren van
vernieuwingen en veranderingen om ervoor
te zorgen dat we als vereniging blijven
verbeteren. Wij hopen natuurlijk dat jij dit als
lid ook ziet! We hebben in ieder geval
gemerkt dat er gelukkig veel (nieuwe) leden
zijn die het nog altijd gezellig vinden om
even langs het hok te komen voor een
babbeltje of een kopje koffie.

Na drie weken was het alweer tijd voor onze
eerste activiteit. Net zoals ieder jaar was de
Groentjesborrel een groots succes! Na
wekenlang regelen leek alles vlekkeloos te
verlopen, maar helaas kregen wij vlák voor
de borrel te horen dat het helaas niet door
kon gaan op de geplande datum. Ondanks
deze tegenslag is de borrel een week later
gelukkig gewoon doorgegaan en konden wij
(het vierde bestuur) omringd door onze
trouwste leden officieel worden ingeslagen.
Het was een supergezellige avond!

Tot slot was september de maand van de
eerste stagedagen. Wij zijn wel eens
benieuwd: hoe bevalt het tot nu toe? Heb je
een leuke stageklas? En voor de eerstejaars:
is het een beetje wat je verwacht had? Kom
het ons gezellig vertellen in het hok!
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druk met volleyballen, drankjes met vrienden
doen en een festival bijwonen op z’n tijd. Ik
woon in Bodegraven samen met mijn kat Pip.
Ik hoop dit jaar met de commissies veel leuke
dingen te organiseren! Zie ik jou bij de
volgende borrel, activiteit of in het hok?

Voorzitter

net zo lief een avondje te gamen met mijn vriend.
Verder hou ik van zingen, poetsen, nagels lakken, mijn
hamster Nugget en kat Binky, en van het fijne
studentenleven wat ik met Juventas heb mogen
ontdekken!
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Vicevoorzitter
Mijn naam is Lise en ik ben dit
jaar de vicevoorzitter van
Juventas. Ik zit in fase 3 van de
opleiding Pabo Flexibele Voltijd.
Ik hou heel erg van gezelligheid,
lekkere receptjes uitproberen
en ik hardloop af en toe een
rondje. Dit jaar wil ik ervoor

zorgen dat we met Juventas veel leuke activiteiten
neerzetten. Hopelijk ben jij daarbij en zie ik je snel op
de volgende borrel of activiteit!

Secretaris
Mijn naam is Tim en ik ben dit
jaar de secretaris. Dat betekent
dat ik over alle mails en de
nieuwsbrieven ga. Ik zit in het
derde jaar van de Pabo en ik
ben 21 jaar oud. In mijn vrije tijd
drink ik graag een biertje met
m'n vrienden en zit ik

regelmatig achter mijn pc. Ik hou van het
studentenleven en ik hoop dit nog leuker te maken
door het contact bij Juventas!

Penningmeester
Mijn naam is Janne en ik ben dit
jaar penningmeester van
Juventas. Ik ben nu een
tweedejaars Academische
PABO student en ik ben 20 jaar.
Ik hou van koken, sporten en
alles wat met muziek te maken
heeft. Dit jaar ga ik ervoor

zorgen dat de financiën op orde zijn en dat we samen
leuke borrels en activiteiten kunnen organiseren, dus
hopelijk zie ik je dan!

Commissaris intern
Mijn naam is Jill, ik ben
19 jaar en tweedejaars
Pabo Wereldklas
student. Ik ben dit jaar
commissaris intern,
ook wel bekend als
commissiemama! In
mijn vrije tijd ben ik

Commissaris extern
Mijn naam is Liselotte,
ik ben 21 jaar oud en
tweedejaars Pabo
Kunstklas student. Dit
jaar ben ik commissaris
extern en zorg ik voor
het contact tussen
Juventas en externe

partijen. Zo zorg ik bijvoorbeeld voor de
aanwezigheid van Juventas op de open
dagen. Als ik niet met bestuurstaken of
school bezig ben, vind ik het gezellig om een
drankje te doen met vrienden, ben ik in de
danszaal te vinden of zit lekker thuis met een
filmpje op de bank. Hopelijk zie ik jullie snel
bij één van onze activiteiten!

Commissaris media
Mijn naam is Liza, ik
ben 21 jaar oud en ik
zit in fase 3 van de
Pabo Flexibele Voltijd.
Dit jaar zorg ik als
commissaris media
voor de foto's,
website, merchandise

en beheer ik het Juventasaccount op
Instagram. In mijn vrije tijd vind ik het
heerlijk om erop uit te gaan en om nieuwe
plekken te ontdekken. Anderzijds vind ik
thuis zijn met mijn vriend, een goede film en
een borrelplankje ook heerlijk. Op borrels en
tijdens de activiteiten kun je mij herkennen
aan mijn camera. Tot snel!

HET NIEUWE
BESTUUR
Aan het eind van studiejaar 2021-2022 is het nieuwe bestuur gekozen.
Deze nieuwe groep mensen zullen het komende jaar hét gezicht zijn
van de verening. Leer hier het nieuwe bestuur kennen!

Uiteraard gaan wij ons uiterste best doen de vereniging ook dit
jaar weer te laten bloeien en de leden een zo leuk mogelijke
studententijd te geven. Heb jij een vraag aan het bestuur? Via
onderstaande gegevens kun je ons bereiken!

Cynthia:
Lise:
Tim:
Janne:
Liselotte:
Jill:
Liza:

voorzitter@svjuventas.com
vicevoorzitter@svjuventas.com
sv.juventas@hsleiden.nl
penningmeeste@svjuventas.com
lidextern@svjuventas.com
lidintern@scjuventas.com
lidsocials@svjuventas.com

Mijn naam is Cynthia, ik ben 25
jaar en ik zit in fase 3 van de Pabo
Flexibele Voltijd. Als voorzitter ga
ik mijn best doen om alles binnen
de vereniging in goede banen te
leiden. In mijn vrije tijd ga ik graag
op stap met vriendinnen voor een
hapje of een drankje, maar ik zit



Wat s t aa t  j e  a l l emaa l  t e  wach t e n ?
Een overzicht van alle activiteiten van de komende tijd!
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O p e n  d a g  -  H o g e s c h o o l  L e i d e n

Op zaterdag 8 oktober is de eerste open dag van onze Hogeschool waar het
bestuur van Juventas natuurlijk aanwezig zal zijn om de toekomstige Educatie-
studenten te vertellen hoe gezellig het bij ons is!

K a r a o k e  -  P a v a r o t t i

Op dinsdag 18 oktober gaan we karaoke zingen bij Pavarotti. We hebben
superveel inschrijvingen ontvangen en deze zangers en zangeressen in de dop
zullen kunnen genieten van een avondje gezelligheid onder het genot van een
drankje.

H e r f s t v a k a n t i e

Op zaterdag 22 oktober begint de herfstvakantie. Even tijd om bij te laden!

S a v e  t h e  d a t e

Op donderdag 3 november zal er een superleuke activiteit plaatsvinden waar je
zeker bij wil zijn! Houd de datum dus vrij. Je hoort binnenkort meer informatie via
onze socials..

JUVENTEA

facebook: Studievereniging Juventasinstagram: @svjuventas site:  www.svjuventas.nl
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Deze week schrijft Salita in ons
vriendenboekje. Zij zit in de derde fase

van de Pabo Flexibele Voltijd en zit voor
het tweede jaar in de

activiteitencommissie van Juventas.
 

1. Wat is je grootste blunder op stage?
Ik heb een keer hete thee over m'n kin

gegoten tijdens een rekenles die gefilmd
werd voor een stageopdracht.

 
2. Als je een drankje was,

welk drankje zou je zijn en waarom?
Mimosa, omdat ik een bruisende

persoonlijkheid heb ... en een
ochtendhumeur.

 
3. Als jij een thema voor een borrel

mocht bedenken, wat zou je dan
kiezen?

Panterprint! 😏
 

4. Welk nummer zing jij uit volle borst
mee op een borrel?

Eigenlijk alles van Tino Martin.
 

5. Wie is je celebrity crush?
Theo James <3- Noa

- Boris
- Lola
- Femke
- Chris
- Lynne
- Thom
- Fleur

Juv van de maand september, 2022

Onze jarige Juv'en 
in oktober

- Amber
- Lise
- Jelle
- Abigail
- Sanne
- Kim
- Josephine
- Thijs

- Esmee
- Julia
- Meike
- Martijn
- Madine
- Amy
- Seth

Salita verandert vraag 5 in :
Welke activiteit van Juventas
vond je tot nu toe het leukst?
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Alvast gefeliciteerd!


