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Brielle , 21 mei 2021
Beste ouders/verzorgers
Wij zijn, naast het nog hard werken aan het behalen van alle einddoelen voor elke groep, hard bezig
met de organisatie voor komend schooljaar. Wij hebben inmiddels de groepsverdeling en bezetting
compleet en zijn blij dat wij dit al zo vroeg met u kunnen delen.
Verdeling en bezetting schooljaar 2021-2022
Beneden hoofdgebouw (gerekend vanaf de hoofdingang)
Groep 1 (instroomgroep) eerste lokaal links
juf Sophie de Heer Kloots (ma t/m woe)
juf Mireille Witte (do en vrij)
Groep 1/2A
tweede lokaal rechts
juf Henriette Suverein (ma t/m woe)
juf Charlotte de Klerk (do en vrij)
Groep 1/2B
eerste lokaal rechts
juf Hester Wolters (ma en di)
juf Mirjam Berkelaar (woe t/m vrij)
Groep 3
tweede lokaal links
juf Majka Vis (hele week)
Boven hoofdgebouw (gerekend vanaf de trap)
Groep 4
laatste lokaal
juf
juf
Groep 5
middelste lokaal
juf
juf
Groep 7
eerste lokaal
juf
juf

Jaynee Moerman (ma t/m woe)
Zefanja Tiemann (do en vrij)
Jasmin Jenczmyk (ma t/m don)
Michelle Wesdorp (vrij)
Rianne Jongejan (ma t/m woe)
Suzanne van Roon (do en vrij)

Beneden Bresgebouw (gerekend vanaf de ingang)
Groep 6
eerste lokaal
juf Veronica Hazenbroek (ma t/m woe)
juf Jacqueline Brus (do en vrij)
Groep 8
de andere twee lokalen
juf Helen Hendriks (ma en di)
juf Thysia Jansson (woe t/m vrij)
meester Peter Oole (hele week)
Ter verduidelijking: In groep 4 staat juf Jaynee die dit schooljaar als LIO-er (leerkracht in opleiding)
bij ons al in groep 4 heeft gewerkt en verwelkomen we een nieuwe ervaren juf Zefanja Tiemann die
uit Hellevoetsluis komt. Zij zal zich nog nader aan u voorstellen.
In groep 8 hebben we gekozen om deze grote groep niet vast in twee kleinere groepen te verdelen,
maar de groep te beschouwen als één groep. Ze krijgen les in twee lokalen en de groep is bemenst
met twee volledige banen. Wij denken zo de kinderen meer te kunnen bieden. De drie leerkrachten
op de groep zullen u hier inhoudelijk tijdens een aan het begin van het schooljaar geplande
informatieavond verder over informeren.
Heeft u nog vragen neemt u dan contact met mij op.
Met vriendelijke groet,
Gerrit Bussink

