Personele bezetting 2018-2019
We hebben de bezetting voor schooljaar 2018-2019 bijna rond. Juf Leontien heeft
deze week een andere baan geaccepteerd, dichter bij haar huis. We wensen haar
uiteraard veel succes in Dordrecht. Er is vacatureruimte in te vullen en door
langdurige afwezigheid van Inge van D en Inge B is er langdurig invalwerk. Er zijn
nieuwe medewerkers beschikbaar en zij worden gekoppeld aan een vast teamlid. De
groepen 1-2a en 6a krijgen een fulltime leerkracht. Tevens zullen drietal parttime
leerkrachten meer dagen werken.
We werven nog een leerkracht voor groep 7b-8b. Hieronder leest u de bezetting:
Groepen
Boerenpad
Groep 1-2a
Groep 1-2b

Groep 3a

Groep 4a
Groep 5a

Groep 6a

Groep 7a

Groep 8a

Groepen
Maasplein
Groep 1-2c

Groep 3b-4b
Groep 5b-6b

Groep 7b-8b

Arrangementen
Plusgroep
Intern
begeleiding,
contactpersoon
Maasplein, MT lid

Inhoud
29 juni 2018

Opmerking
Personele bezetting
Elianne
Spriensma
Ada Struijk
(ma, di, wo,
do)
Danielle van
Holst
(ma, di)
René Asseman
(ma t/m vr)
Monique
Huijgen
(ma, di, wo)
Lonneke van
den Anker
(ma t/m vr)
Gabry Rijkhoek
(ma, di, do, vr)

Eindfeest
Adeline Dool
(vr)

Afscheid groep 8

Lenny
Dorsman
(wo, do, vr)

Staking woensdag
12 september
Doekoe-actie

Danielle van
Holst
(do, vr)

Afhankelijk van terugkeer
Inge van Doorn
Loes Gloudi 1x per 14 dgn
i.v.m. studieverlof

Brigitte Stout
(wo)

Afhankelijk van terugkeer en
herstel Inge van Doorn

Lisanne
Geelen
(ma, do, vr)

Wijnanda
Brugman
(di, wo)

Wilma
(ma, di, wo)

Wijnanda
Brugman
(do, vr)
Esmé zinken
(ma t/m vr)
Adeline Dool
(di)

Afhankelijk van terugkeer
Inge Bos

Joyce
Verspuij
(di, wo, do)

Lorenzo Heskes (ma, di,
wo); onderwijsassistent

Anita Buijs
(ma, di, vr)
Jacqueline
Marijt
(ma, wo, do,
vr)
Vacature:
(ma, vr)
Loes Gloudi
(ma, di, wo)
Marjon Auceps
(ma)
Marjon Auceps
(di, do, vr)

Adeline Dool ondersteuning
woensdag
Plus
onderwijsassistente/stagiaire

Intern
begeleiding,
contactpersoon
Boerenpad, MT lid
Conciërge
Anderstaligen

Linda
Groenendijk
(wo, do, vr)
Esther Terlouw
Jantine Stam

5 ochtenden

Er is in onze regio veel werkgelegenheid ontstaan, waardoor er veel mobiliteit van
personeel is. Dit proces is mede door het budget “werkdrukverlaging” versterkt. Het
budget voor werkdrukverlaging is op onze school in overleg met de
medezeggenschapsraad bepaald. Het komt ten goede aan het onderwijs: inzet van
extra menskracht voor groep 3b-4b, en de organisatie in het algemeen: een conciërge
zal op beide locaties werkzaam zijn.
Eindfeest
U heeft een aparte brief met informatie over het Eindfeest
van vrijdag 6 juli a.s. ontvangen. Bij de groepsleerkracht
kunt u zich aanmelden voor het maken van enkele hapjes.
De kinderen zijn die vrijdag vanaf 12 uur vrij en worden
vanaf 17 uur weer op het plein van het Boerenpad
verwacht. Er wordt een loterij gehouden waar mooie prijzen
bij te winnen zijn. U komt toch ook?

Afscheid groep 8
De kinderen van groep 8 zijn druk met de voorbereidingen van hun afscheidsmusical.
Zij doen dat samen met de groepsleerkracht en een dramadocent. Op maandagavond
9 juli laten de leerlingen van groep 8a op het toneel in Landvast hun musical aan
familieleden zien. Op dinsdag 10 juli zijn de leerlingen van groep 8b aan de beurt. We
wensen hen een mooi slot van hun basisschoolloopbaan.
Staking woensdag 12 september
Na de landelijke onderwijsstakingen zijn er de afgelopen periode regionale
onderwijsstakingen geweest. Er is een oproep aan onderwijsgevenden in Zuid-Holland
en Zeeland gedaan om woensdag 12 september te staken.
Hoe groot de bereidheid onder onze collega’s is hieraan gehoor te geven is op dit
moment nog onbekend. We informeren u hier toch alvast over zodat u hier (mocht het
nodig zijn) rekening mee kunt houden. We houden u op de hoogte.
Doekoe-actie
In de COOP-winkels in heel Nederland is gespaard voor sport- en spelmaterialen. In
totaal zijn het maar liefst tien COOP-vrachtwagens vol geworden!
Ook u heeft heel veel gespaard voor onze school en we ontvangen de materialen nog
vóór de zomervakantie. Onze leerlingen kunnen het nieuwe schooljaar goed
beginnen: heerlijk spelend op het schoolplein, mét de nieuwe materialen.
We willen u hartelijk bedanken voor de deelname aan de Doekoe-actie. Een
fantastisch resultaat!

