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Geachte ouders en verzorgers, 

 

 

Hierbij ontvangt u het nieuws van deze week. 

 

 

1. De regel van de week 

 

Deze week staat de volgende schoolregel centraal: “Pesten en geweld horen niet!”. 
 
 

2. De groepsindeling en “bemanning” 
 

Basisgroep Naam leerkracht Werkdagen 

   

Floddertje Mariëlle Dorst 
Anneke Kerkhoven 

Ma, do, vr 
Di, wo 

Kikker Anja van der Zwan * 
Marieke van der Zwan 

Ma, di 
Wo, do, vr 

Pluk ** ????? 
 

Ma, di, wo, do, vr 

Janneke Schotveld Rianne Snatersen 
Marianne Meesters 

Ma, di wo 
Wo, do, vr 

Jacques Vriens Hanneke  
Jos Timmermans 

Ma, di wo 
Do en vr 

Vivian den Hollander *** Aletta van der Steege 
Jos Timmermans 

Ma, wo, do, vr 
Di 

Michiel de Ruyter Rebecca Boegheim ****  
 

Rembrandt van Rijn Josje Oud – van Dalen  
Meester Micha 
***** 

Ma, di, do, vr 
 
Wo 

Anne Frank Malinka Bolle Ma, di, wo, do, vr ****** 
 

 

 

 

  

Nummer 38; maandag 20 juni 2022 

‘2220222022 

  



 

 2.  

  

Opmerkingen bij de groepsindeling en bemanning: 

* 

Juf Anja van der Zwan gaat half november 2022 met pensioen. 

Per 1 augustus a.s. gaat Tessa Rees bij ons werken. 

Juf Anja zal Tessa inwerken totdat zij met pensioen gaat. 

Per half november zal Tessa dan twee dagen werkzaam zijn in groep Kikker. 

** 

In het overzicht staat groep Pluk weer vermeld. 

Groep Pluk maakt deel uit van unit 1. 

Als school hebben we de financiën én ruimte om een derde kleutergroep te starten. 

We zijn hard op zoek naar een collega voor deze groep. 

Dit is tot heden nog niet gelukt. Dit betekent dat we hoogstwaarschijnlijk met 2 

kleutergroepen moeten starten. We hopen dan z.s.m. na de zomervakantie iemand 

te vinden. Mocht u iemand weten, dan horen we dat graag. 

*** 

Juf Aletta volgt een post-HBO opleiding. Hiervoor heeft zij één dag per week les-vrij. 

De groep wordt dan overgenomen door meester Jos. 

**** 

Groep Michiel de Ruyter is de basisgroep van juf Rebecca. 

Hoewel Rebecca met haar re-integratie gestart is, is nu nog niet te zeggen welk 

gedeelte van de week zij na de zomervakantie weer les aan een groep zal kunnen 

geven. 

Als vervangers van Rebecca zijn meester Jos, juf Lisa en ondergetekende 

beschikbaar. 

Hoe deze vervanging plaatsvindt, meld ik u na de zomervakantie. 

*****  

Juf Josje gaat met zwangerschaps- en bevallingsverlof op de eerste dag van de 

zomervakantie. Dit verlof zal in ieder geval duren tot en met 31 oktober a.s. 

Tot die tijd wordt haar groep overgenomen door meester Micha (ma, di, do en vr). 

Op woensdag zal juf Mieke les aan deze groep geven. 

Ná 31 oktober zal Juf Josje op ma, di, do en vr lesgeven aan unit 3 groepen, terwijl 

meester Micha dat dan op woensdag doet. 

****** 

 

Juf Malinka zal tijdens het verlof van juf Josje de hele week in unit 3 aanwezig zijn. 

Na 31 oktober zal juf Malinka weer vier dagen werken; haar groep wordt dan op 

donderdag overgenomen door meester Micha. 
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Naast de taken in de groepen, is er nog een aantal andere taken in de school: 

Interne Begeleiding (IB): juf Mieke is (voor IB-taken) op school op maandag, 

dinsdag en donderdag. 

Adjunct-directeur: meester Micha heeft tot 1 november a.s. slechts één lesvrije dag 

per week: de woensdag. Op deze dag doet hij adjunct taken en ICT-

werkzaamheden. 

Hoe dit vanaf 1 november geregeld is, wordt t.z.t. duidelijk. 

Directeur: meester Hans zal in ieder geval één dag van de week in unit 3 werkzaam 

zijn. De overige dagen doet hij directietaken. 

Op vrijdag werkt hij thuis. 

Dit alles zal duren tot en met 31 januari a.s. Daarna (dus op 1 februari 2023) gaat 

meester Hans met pensioen. 

E.e.a. betekent dat er na de zomervakantie gestart wordt met de procedure die moet 

leiden tot de benoeming van een nieuwe directeur. 

Tenslotte: 

Binnenkort zullen wij u de indeling van de basisgroepen toesturen. 

 
3. Nieuws uit de Ouderraad (OR) 

 

Afgelopen dinsdag hebben de leden van de OR en ondergetekende de 

werkzaamheden voor het komende schooljaar op een rijtje gezet en over de leden 

van de OR verdeeld. Nu maar hopen dat er géén nieuwe Coronagolf komt, zodat alle 

plannen door kunnen gaan! 

Tijdens de vergadering werd duidelijk dat Mw. Jacqueline Cenin haar 

werkzaamheden als OR-lid m.i.v. het volgende schooljaar zal beëindigen. 

Langs deze weg wil ik haar, mede namens de teamleden, heel hartelijk bedanken 

voor haar inzet, enthousiasme en werkzaamheden. 

Het vertrek van Mw. Cenin leidt tot een vacante plaats in onze OR. 

Daar onze OR eigenlijk uit acht leden zou moeten bestaan, zijn we nu op zoek naar 

twee nieuwe OR-leden. 

Geïnteresseerde ouders/verzorgers kunnen informatie over de OR inwinnen bij de 

leden van de OR of bij ondergetekende. 

Aanmelden als nieuw OR-lid kan bij ondergetekende. 

 

Inmiddels heeft één ouder te kennen gegeven deel uit te willen gaan maken van 

onze OR. We zijn dus nog op zoek naar een tweede kandidaat-OR-lid. 

 
De Tien-minutengesprekken 

In de week van 27 juni t/m 1 juli vinden er tien-minutengesprekken plaats. 

Dit keer zullen de basisgroep-leerkrachten de ouders/verzorgers die zij willen 
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spreken, uitnodigen. Zij zullen contact met de betreffende ouders/verzorgers 

opnemen. 

Ouders/verzorgers die geen uitnodiging ontvangen, maar wél een gesprek met de 

basisgroep-leerkracht willen hebben, kunnen zelf contact met de leerkracht 

opnemen, zodat er een datum en tijdstip gekozen kan worden. 

Duidelijk moge zijn dat er dit keer géén gebruik van de Parro-app gemaakt wordt. 

 
 

4. Disco voor de leerlingen van leerjaar 1 t/m 8 

Twee jaar kon het niet doorgaan, maar nu alle covid-regels zijn afgeschaft, gaat de 

OR weer de jaarlijkse disco voor onze leerlingen organiseren. 

Deze zal plaatsvinden op vrijdagavond 24 juni a.s. 

Nadere berichten kunt u in onderstaande flyer vinden 

 

Overigens meld ik u dat de collega’s niet verplicht zijn bij de disco aanwezig te zijn. 

Veel collega’s zijn er wél, maar er is dus géén verplichting. 

Zelf ben ik als eindverantwoordelijke wél de hele avond aanwezig. 
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5. Inloopmoment 

Zoals u in de agenda kunt lezen, is er op vrijdag 19 augustus a.s. tussen 15.00 en 

16.00 uur een inloopmoment. 

Ouders/verzorgers en hun kind(eren) kunnen dan even in het (eventuele) nieuwe 

basisgroep-lokaal komen kijken en kennismaken met de basisgroep leerkracht. 

U bent allen van harte welkom. 

 

6. Schoolfruit 

Onze school is weer ingeloot voor het Europese schoolfruitprogramma. 

Dit betekent dat onze leerlingen vanaf woensdag 7 september a.s. weer drie keer 

per week in de kleine pauze gratis schoolfruit (en soms -groente) krijgen. 

Deze actie duurt 20 weken. 

 

 

7. De agenda voor de periode tot en met de laatste week van de 
zomervakantie 

 

24 juni Ontwikkelingsverslag mee 

24 juni Disco 

27 juni t/m 1 juli 10-minutengesprekken op uitnodiging 

28 juni Studiedag: alle leerlingen zijn deze dag vrij 

5 juli Afscheid leerjaar 8 

8 juli Om 12.00 uur start zomervakantie (deze duurt t/m zondag 21 
augustus a.s.) 

19 augustus 15.00 – 16.00 uur: inloop voor ouders/verzorgers en leerlingen 

22 augustus 8.45 uur: start schooljaar 2022 - 2023 

 

 

Tot zover het nieuws van deze week. 

. 

Met vriendelijke groet,   

     

Hans van Elburg 

 

 

 

 


