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Beste ouders/verzorgers,




Wist u dat…
 de laatste loodjes altijd zwaar zijn?
 kinderen en leerkrachten blij en
voldaan zijn?
wij vanavond nog even de bloemetjes
buitenzetten?
en volgende week heerlijk en uitgerust de
laatste week in gaan?

De nieuwe juf of meester…
U treft hier de groepsindeling voor
volgend schooljaar aan. Het is altijd
voor de kinderen een spannend
moment om te vernemen wie hun
nieuwe juf of meester wordt.
ma, di: Jacobien Gerbrandij
de Zonnebloem
woe, do en vr: vacature
ma, di en woe: Ellen Kolk
de Klaproos
do, vr: Eva de Beijer-Kock
di t/m vr: Sandra Beckers,
de Tulp
ma: vacature
ma, di, do en vrij Liesbeth
de Margriet
Bouwmeester,
woe: Kimke Vierhout
de Bosviool
ma t/m vr: Sarah den Ouden
groep 3a

ma t/m vr: Steffie Hirs

groep 3b

ma t/m vr: Maaike van Hassel
ma, di en woe: Rineke Kok
do en vrij: Kimke Vierhout
ma t/m do: Annemieke Feijen
vr: Jacobien Gerbrandij
ma, di en 2/3 woe: Mariette Moos
1/3 woe, do en vrij: Wijnanda van
Marken
ma, di en woe om de week: Renate van
der Laan/ vacature
woe om de week, do en vr: Françoise
Blaauw
ma, woe, do en vr: Johan van Ommen
di: Tjalling Lemstra
ma, do en vrij: Gijs Schuurmans
di en woe: vacature
ma, di, do en vrij: Monique Kahmann
woe: Tjalling Lemstra
ma, di, do en vrij: Tjitske Boringa

groep 4a
groep 4b
groep 5a

groep 5b

groep 6a
groep 6b
groep 7a
groep 7b
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groep 8a
groep 8b

Intern
begeleider

Intern
begeleider
Begeleidster
Plusklas
Onderwijs
assistenten
Beeldende
vorming
Gymnastiek
Conciërge
Administratie
ICT

Teamleiders
Directeur

woe: Tjitske Boringa / Renate vd
Laan/vacature
ma, di en woe: Charlotte van der Putten
do en vrij: Ivica Grobben
ma en aantal dinsdagen: Tjalling
Lemstra
di, woe, do en vrij: Edwin Lips
ma t/m woe:
Mirjam de Jongh-Honsdrecht
Voor de kleutergroepen: zonnebloem,
klaproos, tulp en alle a-groepen.
di t/m do:
Ingrid Bruinsma
Voor de kleutergroepen: margriet,
madelief en bosviool en alle b-groepen
10 woe, do: Lisette Kluppel
ma t/m do:
Heleen de Gans
do: Tjalling Lemstra
di t/m vr: Niels Groot
ma t/m vr: Willem van der Raad
di, woe, do en vrij, Jacky Grootes
ma: Rinus Goede
woe: 13x Monique Kahmann
ma:
Eva de Beijer-Kok (onderbouw)
Françoise Blaauw (middenbouw)
Ivica Timman (bovenbouw)
ma t/m do/vr: Reina Atteveld (ambulant)

Juf Inez de Ruiter ziet u niet in
het schema staan. Juf Inez
heeft besloten voor zichzelf te
beginnen als Kinder- en
Hoogbegaafdheidscoach. Ze
heeft zich hierin de laatste
jaren geschoold en ervaring
mee opgedaan. Wij wensen
haar natuurlijk heel veel
succes.
Ook juf Hella zal onze school verlaten. Zij vervolgt
haar carrière elders. U ziet nog enkele vacatures
staan. De sollicitatieprocedure loopt momenteel.
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Mogelijk dat we u in de laatste nieuwsbrief u
hierover meer kunnen vertellen.
Vakantierooster en meer…
herfstvakantie
Kerstvakantie
voorjaars vakantie
Goede Vrijdag + Pasen
Koningsdag
meivakantie
2e Pinksterdag

19-10-2015 23-10-2015
21-12-2015 01-01-2016
29-02-2016 04-03-2016
25-03-2016 en 28-03-2016
27-04-2016
02-05-2016 06-05-2016
16-05-2016

Extra vrij dagen + studiedagen…
gr 1 t/m 4 vrij i.v.m.
studiedag
gr 1 t/m 8 vrij i.v.m.
studiedag
gr 1 t/m 8 vrij i.v.m.
studiedag
gr 1 t/m 8 vrij i.v.m.
studiedag
gr 1 t/m 8 vrij i.v.m.
studiedag
gr 1 t/m 8 vrij i.v.m.
studiedag

18-09-2015

Kennismakingsgesprekken
Kinderboekenweek
Wereldgodsdienst Islam
Islam intro voor
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Afscheidscadeau van groepen 8…
De groepen 8 hebben gezamenlijk een prachtig
afscheidscadeau geschonken aan school. Hartelijk
dank en we gaan er lekker op zitten.

05-02-2016
07-03-2016
24-03-2016
29-03-2016

Andere eindtijden i.v.m. de
kennismakingsgesprekken
12.30 uur
12.30 uur
12.30 uur
12.30 uur
12.30 uur
12.00 uur
12.00 uur
school start 9.30uur
12.00 uur

Agenda speciaal…
Informatieavond
groep 1 t/m 4 (dinsdag)
Bijeenkomst
klassenouders
1 t/m 4
Informatieavond
groep 5 t/m 8 (donderdag)
Bijeenkomst
klassenouders
5 t/m 8
Fotograaf
Schoolreisje 1 t/m 7

11-11-2015
02-12-2015
17-12-2015
03-02-2016
19-04-2016 t/m 21-04-2016
22-04-2016
09-05-2016 t/m 12-05-2016

26-10-2015

Bijzondere begin- en eindtijden…
maandag 05-10-2015 t/m
vrijdag 09-10-2015
maandag 05-10-2015
dinsdag 06-10-2015
woensdag 07-10-2015
donderdag 08-10-2015
vrijdag 09-10-2015
donderdag 17-12-2015
vrijdag 18-12-2015
Donderdag 28-04-2015
vrijdag 15-07-2015

belangstellende ouders
Sint Maarten
Sinterklaas
Kerstviering
Carnaval
Cito eindtoets groep 8
Koningsspelen
Avondvierdaagse

01-09-2015
19.00-20.00 uur

Kom op tijd…
Vandaag is het Eindfeest. De
voorbereidingen zijn in volle gang.
Het wordt mooi weer. Om 17.15 is de
opening, dus kom op tijd. Juffen en
meesters openen samen met jullie het feest!
Belangrijke data…


vr 3 jul tot 12.00u

Met vriendelijke groet,
Eva de Beijer-Kock, Françoise
Blaauw, Ivica Timman-Grobben (teamleiders) en
Reina Atteveld (directeur)

01-09-2015
20.15-21.00 uur
03-09-2015
19.00-20.00 uur
03-09-2015
20.15-21.00 uur
07-09-2015 en 08-09-2015
17-09-2015
5-10-2015 t/m 9-10-2015
4 middagen: 13.00-17.00u
1 avond: 18.30-21.00u
02-11-2015 13-11-2015
05-11-2015
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