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AGENDA 

11 juli: Plaatsingsbrief nieuwe stamgroep gaat mee 

13 juli: Kennismaken nieuwe stamgroepen 11.00 -12.00 uur. 

Groep 8 hele dag vrij 

15 juli: Laatste schooldag voor alle kinderen 12.00 uur vrij 

Zomervakantie 

22 augustus: Inschrijving startgesprekken. 

29 augustus: Startgesprekken nieuwe stamgroepen met 

ouder(s), kind en groepsleerkracht(en), geen lesdag. 

30 augustus: Eerste lesdag  

 

NIEUWS SCHOOLLEIDING 

Hiernaast vindt u de groepsindeling voor 2022-2023. 

Marja van de Schanullekes neemt een periode onbetaald verlof. 

Cathérine gaat een ander pad volgen. Zij start niet met de Pabo 

en gaat ons als collega verlaten.  

De gehele formatie kunt u lezen op onze website en in de 

schoolgids 2022-2023. De gids vindt u binnenkort op onze 

website.  

 

Welkom 

We verwelkomen volgend schooljaar twee nieuwe 

groepsleerkrachten. Marit en Irina, beiden jenaplanleerkrachten 

met ervaring.  

 

 

 

Groepen onderbouw: Groepsleerkrachten: 

OB1  Schanullekes Romea en Dounia  

OB2  Dakhazen Rachida en Zahra 

OB3  Denderleeuwen Rosa (bouwcoördinator) 

OB4  Samsons Mylène en Romea 

Groepen middenbouw 

MB1 Reppers Mirjam en Eelco 

MB2 Duveltjes Ouafae en Simone 

MB3 Kloppers Sandra (bouwcoördinator) 

MB4 Kuifjes Lidewij en Soumaya 

Groepen bovenbouw 5-6 

BB1 Spaatjes Rosa en Irina 

BB2 Pralines Carine en Irina 

BB3 Pommekes Youri (bouwcoördinator) en Soumaya 

BB4 Wafeltjes Marga 

Groepen bovenbouw 7-8 

BO1 Belgen Ine (bouwcoördinator) en Cindy 

BO2 Reuzenkwakkels Marit en Mouaad 

BO3 Muishonden Nico en Nicky 

BO4 Maneblussers Guido en Mouaad 
 

 

 

In iedere bouw is ook een bouwcoördinator. Zij/hij 

vertegenwoordigt de bouw in het managementteam en is ook 

voor ouders, naast de groepsleerkracht, degene die vragen over 

de bouw kan beantwoorden. 

Natuurlijk kunt u voor schoolzaken altijd bij Kitty of Ireen 

terecht. 

 

 

 

 



Groepsindeling 

Vanmiddag ontvangen de kinderen die naar een volgende 

stamgroep gaan de plaatsingsbrief. Daar is een intensief traject 

aan vooraf gegaan, de bouwstroom. Dit traject start al in het 

voorjaar. We proberen ieder jaar weer de beste combinaties te 

maken. Daarbij wordt onder andere gekeken naar: de aantallen, 

naar de verhouding jongens en meisjes, kinderen die wel of geen 

extra begeleiding nodig hebben en kinderen die elkaar positief 

beïnvloeden.  

 

Voordeur 

Na de zomervakantie ontvangen we graag alle kinderen weer 

door de voordeur om 08.15 uur. We starten om 08.30 uur in de 

groep. Om 14.30 uur gaan de kleuters via de tuintjes bij de 

lokalen naar huis.  

 

Social Schools 

De kinderen van groep 8 en de kinderen die van school gaan 

wegens een verhuizing of om een andere reden worden 

uitgeschreven uit Social Schools. 

Wellicht starten we het nieuwe schooljaar met een ander 

communicatiemiddel vanuit ParnasSys. Daar wordt u apart over 

geïnformeerd. 

 

TSO 

Ook volgend schooljaar werken we natuurlijk met een 

continurooster. Wij vragen slechts een vrijwillige bijdrage van 25 

euro per jaar. Daar betalen wij de medewerkers en het 

buitenspeelmateriaal voor. Mocht u daarnaast een bijdrage willen 

en kunnen leveren om een uurtje met de kinderen te spelen, dan 

waarderen wij dit enorm. Voor meer informatie kunt u bij 

Bernadette of Stanley terecht. 

 

Nieuw schoolplein 

Deze vakantie wordt een begin gemaakt met het aanleggen van 

het nieuwe plein. Het ziet er naar uit dat in oktober de 

werkzaamheden zijn afgerond. Ook worden dan de bomen weer 

teruggeplaatst. We hebben iets vertraging opgelopen vandaar 

dat we het plein na de zomervakantie nog niet kunnen 

gebruiken. We zullen nog tijdelijk gebruik maken van de 

speelruimte aan de overkant van het fietspad.  

 

Laatste schooldag 

De kinderen nemen hun luizencape gevuld met spullen mee naar 

huis. Willen jullie de luizencape wassen en weer mee naar school 

geven bij de start van het nieuwe schooljaar.  

 

Dag groep 8  

Woensdag 6 juli hebben we afscheid genomen van groep 8. De 

gymzaal was omgetoverd tot een heuse theaterzaal. De 

genodigden en het team hebben genoten van hun zelfgeschreven 

musical onder leiding van Stephen, Ine en Cindy. Ook dank aan 

Emma van Aslan voor de muzikale omlijsting en Betina voor het 

decor. Geweldig om te zien hoe de kinderen deze avond 

straalden. Drama, dans, muziek, filmpjes. Ieder kind in zijn 

eigen kracht. Prachtig! Lieve 8e groepers, jullie hebben een 

fantastische avond verzorgd! Heel veel plezier en gelukgewenst 

in het voortgezet onderwijs! 

 

NIEUWS ONDERSTEUNINGSTEAM 

De afgelopen periode hebben kinderen zich gebogen over de 

toetsen. Eefje en Paula hebben de resultaten geanalyseerd en 

zijn bezig in kaart te brengen welke kinderen een steuntje in de 

rug nodig hebben wat betreft lezen en rekenen of juist uitdaging 

nodig hebben. De overzichten worden nog met de leerkrachten 

besproken want hun observaties zijn nodig om het overzicht 

definitief te maken. 

Uiteraard nemen we in het begin van het schooljaar contact op 

met ouders wiens kinderen we graag willen ondersteunen. 

 

Een mooie zomer gewenst van het hele team!  


