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Nieuwsbrief 18 juni 2019.
Afscheid van en welkom aan collega’s
Beste ouders/verzorgers
Nog enkele weken en dan sluiten we dit schooljaar af. Bij die afsluiting hoort natuurlijk het
afscheid van groep 8, maar soms ook het afscheid van
collega's.
In dit geval betreft het juf Danielle van Oudheusden. Na
enkele jaren hier met veel plezier gewerkt te hebben
gaat zij het komend schooljaar werken op Meester
Eeuwout in de binnenstad. Wij willen haar al vast
bedanken en heel veel plezier wensen het nieuwe
schooljaar. We hopen dat u als ouder/verzorger ook de
moeite neemt om de week voor de zomervakantie haar
te bedanken en de hand te schudden.
De LIO-Stagiaire uit groep 8 Nikki Drinnhausen heeft een
baan gevonden in Rozenburg. Wij wensen haar veel
succes toe met haar eerste ‘echte’ vaste baan.
Het komend schooljaar groeien we een groep en
verwelkomen wij een aantal nieuwe leerkrachten.
Het zijn juf Veronica Hazenbroek die drie dagen
per week komt en juf Helen Hendriks die twee
dagen komt. Zij zullen zichzelf via de site of
volgende nieuwsbrief aan u voorstellen. Daarnaast
is er nog een nieuwe juf te verwelkomen. Zij is
orthopedagoge en is zich versneld aan het
omscholen als juf en komt het komend jaar twee
dagen per week bij ons werken. Zij heet juf
Suzanne van Roon. Ook juf Suzanne zal zichzelf
voorstellen.
In de bijlage kunt u lezen hoe het komend jaar de groepsverdeling, de leerkracht inzet en de
lokaalverdeling gaat worden.
Rik van Schijndel, onze administratief medewerker/conciërge zal weer de hele week aanwezig
zijn.
Heeft u nog vragen, loopt u dan even bij ons binnen.
Met vriendelijke groet,
Gerrit Bussink en Hans Boelen
directeuren

Groepsverdeling schooljaar 2019-2020
Hieronder treft u de groepsverdeling voor het schooljaar 2019-2020. Wij zijn verheugd te melden
dat wij het komend schooljaar met 10 groepen starten. Een groep meer dan het huidige
schooljaar. Dit levert de volgende verdeling op:
Groep 1 C: Juf Henriëtte Suverein (ma t/m wo) en juf Charlotte de Klerk (do en vr). Dit is
onze instroomgroep, daar komen de kinderen in die net voor, in en na de zomervakantie 4 jaar
geworden zijn of nog worden.
Lokaal: hoofdgebouw beneden eerste lokaal links
Groep 1/2A: Juf Henny de Vries (ma t/m wo) en juf Mireille Witte (do en vr)
Lokaal: hoofdgebouw beneden tweede lokaal rechts
Groep 1/2B: Juf Hester Wolters (ma en di) en juf Mirjam Berkelaar (woe t/m vr)
Lokaal: hoofdgebouw beneden eerste lokaal rechts
Groep 3: Juf Veronica Hazenbroek (ma t/m wo) en juf Jacqueline Brus (do en vr)
Lokaal: hoofdgebouw beneden tweede lokaal links
Groep 4: Jus Jasmin Jenczmyk (ma t/m do) en juf Michelle Wesdorp (vr)
Lokaal: hoofdgebouw boven achterste lokaal rechts
Groep 5: Juf Loes van Opstal
Lokaal: Bresgebouw beneden eerste lokaal links
Groep 6: juf Helen Hendriks (ma en di) Juf Thysia Jansson (woe t/m vrij)
Lokaal: Bresgebouw beneden tweede lokaal links
Groep 6/7: Meester Peter Oole
Lokaal: Bresgebouw beneden achterste lokaal links
Groep 8A: Juf Rianne Jongejan (ma, di en wo om de week) en juf Tessa Berends (wo om de
week en do en vr)
Lokaal: hoofdgebouw boven middelste lokaal rechts
Groep 8B: Juf Esther Rijnsdorp (ma, di woe en vrij) en juf Michelle Wesdorp (donderdag)
Lokaal: hoofdgebouw boven eerste lokaal rechts
Hopend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,
Met vriendelijke groet,
Gerrit Bussink / Hans Boelen
Belangrijke data komende weken:
 26 juni uitstap gr 7a, gr 7b, gr8 Aquasplash
 3 juli studiedag , kinderen zijn vrijdag
 4 juli Branding got talent
 15 juli ochtend groep 8 musical voor de rest van de school
 15 juli avond groep 8 afscheidsavond / musical
 16 juli 10:00 uur uitzwaaiochtend groep 8

