Personele bezetting 2018-2019
We melden u voor de volledigheid nog een keer de formatie 2018-2019, want er is
nog een wijziging ontstaan. Vanaf 27-08-2018 ziet de bezetting er als volgt uit:
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
Intern
begeleiding,
contactpersoon
Boerenpad, MT
lid
Conciërge
Anderstaligen

Opmerking
Elianne
Spriensma
Ada Struik
(ma, di, wo, do)
Danielle van Holst
(ma, di)
René Asselman
Monique Huijgen
(ma, di, wo)
Lonneke van den
Anker
Gabry Rijkhoek
(ma, di, do, vr)
Lisanne Geelen
(ma, di, vr)

Wilma Verwoert
(ma, di, wo)
Anita Buijs
(ma, di, vr)
Jacqueline Marijt
(ma, wo, do, vr)
Chanine
Buursema (ma)
vanaf herfstvakantie ma, vr
Loes Gloudi
(ma, di, wo)
Marjon Auceps
(ma)
Marjon Auceps
(di, do, vr)

Inhoud
12 juli 2018
Adeline Dool (vr)

Personele bezetting

Lenny Dorsman
(wo, do, vr)
Danielle van
Holst (do, vr)

Brigitte Stout
(wo)
Alexandra
Martens (do, wo)

Anne-Mieke
Eijkelboom (do,
vr)
Esmé zinken
(ma t/m vr)
Adeline Dool
(di)
Joyce Verspuij
(di, wo, do, vr)

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

Dank u, ouders!
Staking woensdag 12
september a.s.
Zomervakantie

Afhankelijk van terugkeer
Inge Bos
Adeline Dool
ondersteuning woensdag
Plus onderwijs
assistente/stagiaire
Lorenzo Heskes (ma, di,
wo); onderwijsassistent

Linda Groenendijk
(wo, do, vr)

Esther Terlouw
Jantine Stam

Afscheid groep 8

5 ochtenden

Eindfeest
Wat hebben we een mooi weer gehad op ons Eindfeest!
En wat waren er veel mensen aanwezig op het gezellige
feest!
Het team was verkleed en verzorgde een openingsdans.
Daarna was het de beurt aan alle groepen om een
optreden te verzorgen. Dat hebben ze prima gedaan. Het
was goed te zien dat er veel geoefend is.

Tussen de optredens door waren er 5
rondes van de loterij waarvan de
opbrengst gaat naar Stichting Semmy.
Sponsoren hebben de prachtige prijzen
verzorgd. De organisatoren (enkele
leerkrachten, Wasko en AC) en de
sponsoren worden enorm bedankt voor
hun bijdrage. Ook de VVO heeft een
bijdrage geleverd. De ouders die de
catering hebben verzorgd …. Enorm
BEDANKT! We zijn blij met deze betrokkenheid voor de school.
Afscheid groep 8
De kinderen van groep 8 zijn druk geweest met de voorbereidingen van hun
afscheidsmusical. Zij hebben in samenwerking met de groepsleerkracht en een
dramadocent een musical in Landvast aan familieleden laten zien. We wensen hen
veel succes en plezier met hun verdere schoolloopbaan.
Dank u, ouders!
De Vereniging van Ouders waar u lid van bent als u een financiële bijdrage levert,
heeft het afgelopen schooljaar de school met de volgende middelen ondersteund:
Tablets/laptops. Daarvan heeft de school er nooit genoeg.
Informatieve boeken voor alle groepen worden besteld. Het zijn
geschiedenisboeken uit de serie ‘Lang geleden’ die op een toegankelijke
manier zijn geschreven. Leuk voor de jongsten om uit voor te lezen en voor
de andere kinderen fijne boeken om zelf te lezen.
Educatieve uitjes van alle groepen. De VVO heeft iedere groep € 150
toegekend zodat iedere groep op excursie kon. U vraagt zich wellicht af waar
de groepen heen zijn geweest. Hieronder een overzicht:
* Onderbouwgroepen naar het Sinterklaashuis en bouwspeelplaats
* Middenbouwgroepen naar Slot Loevestein
* Bovenbouw: Binnenhof, Madurodam en Biesbosch
De school en haar medewerkers bedanken u bij deze hartelijk voor uw bijdragen.
Het bestuur van de VVO wil via deze weg juf Jacqueline Marijt bedanken voor haar
jarenlange inzet voor de VVO. Jacqueline draagt haar werkzaamheden voor de VVO
over aan juf Daniëlle van Holst.

Informatie over staking woensdag 12 september
Zoals in de vorige Flits vermeld is een oproep aan onderwijsgevenden gedaan om 12
september te staken. De stakingsbereidheid onder de collega’s is nog onbekend. Na
de vakantie zullen we u verder informeren.
Zomervakantie
We beginnen aan de zomervakantie. U en de kinderen kunnen wellicht genieten van
een paar weken op vakantie. Geniet er van!!
We zien u en de kinderen graag op maandag 27 augustus terug.

