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Schoolleiding algemeen
De groepsverdeling plus leerkrachten
We zijn klaar voor het nieuwe
schooljaar! We hebben nieuwe
collega’s weten aan te trekken en ook
hebben wij het plaatje qua
groepsbezetting compleet weten te
maken. Onderstaand in een globaal
overzicht de indeling. Mocht u vragen
hebben dan kunt u terecht bij de
groepsleerkracht. Mochten zich
onverhoopt wijzigingen voordoen dan
wordt u hierover voor de start van het
schooljaar geïnformeerd.
Omdat letters bij een groep
verwarrend zijn geven we mee dat:
 De huidige groep van juffrouw
Anne en Ingrid naar Gerard en
Anneke gaat. De huidige groep
van Annet en Chantal gaat
naar juffrouw Femke en juffrouw
Katty.
 De huidige groep van juffrouw
Femke gaat naar juffrouw
Vienna en de huidige groep
van juffrouw Anneke en meester
Gerard gaat naar juffrouw Vera
en Wendy.
1/2 A: Juffrouw Bibi
1/2 B: Juffrouw Lisette en juffrouw Minka
1/2 C: Juffrouw Fenneke
3A: Juffrouw Anne en juffrouw Annet
3B: Juffrouw Lieneke
4A: Meester Gerard en juffrouw Anneke
4B: Juffrouw Femke en juffrouw Katty
5A: Juffrouw Vera en juffrouw Wendy
5B: Juffrouw Vienna
6: Juffrouw Katty en juffrouw Birgit
7: Juffrouw Liesbeth en juffrouw Chantal
8: Meester Sander
(Wijzigingen voorbehouden)
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De verdeling van de groepen 1/2
Er gaan leerlingen naar groepen 3 en
leerlingen zullen hun twee kleuterjaar
doorlopen. De leerlingen die hun
tweede kleuterjaar gaan starten
blijven bij hun bekende juffrouw!
Ouders van leerlingen die naar groep
3 gaan ontvangen een mail van de
groepsleerkracht waarin de verdeling
voor het nieuwe schooljaar in de
groepen 3 wordt vermeld.
Klassenruildag
Op 4 juli 2018 vindt de klassenruildag
plaats. (Nieuwe) Leerlingen maken
kennis met hun nieuwe juffrouw of
meester. Het echte wenmoment vindt
plaats tussen 09.00 uur en 10.00 uur.
Tijdens dit moment geeft de juffrouw of
meester ook uitleg over de zaken die
nieuw kunnen zijn.
Einde schooljaar
Op 12 juli is de laatste schooldag van
schooljaar 2017/2018. Op deze dag
wordt nog een muziekvoorstelling
gegeven voor alle groepen. Ook
nemen we afscheid van juffrouw
Ingrid. We verwachten met mooi weer
rond 13.30 uur op het schoolplein het
jaar gezamenlijk af te ronden. Ouders
kunnen hierbij aanwezig zijn. Na deze
afronding gaan de leerlingen nog
even terug naar de klas om zo
iedereen een fijne vakantie te wensen.
Nieuwe jaarkalender
Op de website staan de belangrijke
zaken als vakanties en studiedagen
van schooljaar 2018/2019. Na de
zomer ontvangt u een papieren
kalender waar nog meer zaken in
vermeld staan.

Nieuwe collega’s
Zoals bekend is er een lerarentekort.
Dit tekort zal waarschijnlijk fors
toenemen. Vele scholen hebben
(nog) niet hun vacatures kunnen
invullen. De Tandem heeft afgelopen
week aan de laatste vacature invulling
kunnen geven. Samen met de
medezeggenschapsraad hebben wij
een aantal nieuwe collega’s aan ons
weten te binden. Het gaat om:
Juffrouw Lieneke. Juffrouw Lieneke
heeft na haar opleiding tot klinisch
psychologe de pabo afgerond. Op
het moment is zij werkzaam in Utrecht.
Na de zomer zal zij ons team voltijd
versterken in groep 3.
Juffrouw Vienna. Juffrouw Vienna
werkt al enige tijd binnen onze
stichting. Zij zal in onze groep 5 voltijd
het team versterken.
Juffrouw Miranda. Juffrouw Miranda zal
het zwangerschapsverlof van juffrouw
Wendy waarnemen. De planning is
vanaf de start van het schooljaar tot
aan de kerstvakantie. Juffrouw
Miranda heeft brede ervaring in het
(speciaal) onderwijs en ook binnen
onze stichting.
Juffrouw Renate. Juffrouw Renate volgt
juffrouw Sjanel op als intern begeleider.
Juffrouw Sjanel zal de extra
ondersteuning binnen onze school
verzorgen aan leerlingen die hiervoor
in aanmerking komen. Juffrouw
Renate is een ervaren intern
begeleider die vanuit de interne
mobiliteit binnen onze stichting is
gerealiseerd.
Extra bericht! Afscheid juffrouw Ingrid
Op 12 juli nemen wij afscheid van
juffrouw Ingrid. Wij zullen deze dag
feestelijk verzorgen. We verzoeken de
kinderen om op deze dag een bloem
mee te nemen. Alvast dank voor uw
hulp!

Tot slot
Het einde van het schooljaar is in zicht.
We nemen afscheid van leerlingen die
verhuizen en verwelkomen nieuwe
aanwinsten.
De leerlingen van groep 8 gaan hun
vervolgstappen zetten richting het
voortgezet onderwijs. Wij wensen hen
veel plezier en succes op hun nieuwe
school.
We sluiten dus op 12 juli gezamenlijk
het schooljaar af. Alvast wensen wij
iedereen een goede zomervakantie
toe en hopen iedereen weer gezond
terug te zien op maandag 27
augustus!

