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Vrije week
Volgende week hebben de kinderen een extra vakantieweek. Maandag 26 juni zien we ze
graag weer op school voor de laatste 3 schoolweken van dit schooljaar.
Kamp groep 8
Na een ludieke actie waarbij alle kinderen van de school aanwezig waren, zijn de kinderen
van groep 8 vanochtend op kamp gegaan. De sfeer bij het vertrek was zeer goed. We
hebben er alle vertrouwen in dat het absoluut een geweldig kamp wordt. De kinderen en de
begeleiding (7 man/ vrouw sterk) hadden er in ieder geval heel veel zin in.

Groepsverdeling en teamindeling schooljaar 2017 – 2018
De groeps- en teamindeling voor komend schooljaar ziet er als volgt uit:
Groep 1A/2 A
Groep 1C/2 B
Groep 1C/2 C
Groep 1D/2 D
Groep 3A
Groep 3B
Groep 4A
Groep 4B/5B

Marjan v. Reenen
Miriam de Moel en Marianne Nuijten
Carla van Kaam
Mirjam v.d. Westerlaken en Marja Bosman
Nicole Bouwens en Anja v.d. Zanden
Lonneke Lucassen* en Ied Weehuizen
Janneke Graafmans
Marleen Claessen
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Groep 5A
Groep 6A
Groep 6B/7B
Groep 7A
Groep 8A

Stephan Splinter
Eugenie van Hoek en Liesbeth Jooren
Luuk Brouwer
Anja Martens en Elly Schapendonk
Lidwien de Vaan en Toine Meijvis

Zoals u ziet komen juf. Heleen, juf. Lisa en men. Arnoul niet meer in onze
teamsamenstelling voor. Zij hebben een tijdelijke aanstelling die niet bij ons op De Werft kan
worden verlengd. Wij betreuren dit ten zeerste.
Dit betekent dat wij aan het eind van het schooljaar helaas afscheid moeten nemen van
juf. Lisa, juf. Heleen en men. Arnoul.
Juf. Heleen en men. Arnoul hebben gelukkig wel een baan binnen de stichting kunnen
behouden en starten na de zomervakantie op Kbs Kievitsloop.
Vanuit de externe mobiliteit binnen de stichting zijn juf. Ied Weehuizen en men. Luuk
Brouwer met ingang van het nieuwe schooljaar aan onze school toegewezen.

* Juffrouw Lonneke is begin van het schooljaar met zwangerschapsverlof. Dit verlof wordt
ingevuld door juf. Ied Weehuizen zodat zij de eerste periode de gehele week voor de groep
staat.
•
•

In de groepen 1/2B, 4/5 en 5 komt bovendien een L.I.O.-er (leraar in opleiding). In
deze groepen hebben we daarmee wat extra handen beschikbaar.
Zoals u bij de groepsverdeling ziet, werken we volgend schooljaar met een
combinatiegroep 4/5 als gevolg van diverse mutaties in de groepen 3 en 4. Deze
groep moet nieuw worden samengesteld. Deze samenstelling zal met de grootste
zorgvuldigheid worden gedaan door de huidige leerkrachten, in samenspraak met
onze I.B.-er (juf. Elly). De kinderen hebben twee voorkeuren mogen aangeven bij
wie ze in een groep zouden willen komen. Daarbij proberen we dat ze bij minimaal 1
leerling van hun wens worden geplaatst.

Overige taakinvulling:
Intern begeleider:
Ondersteuning / R.T.:
Teamcoördinatie bovenbouw 1 t/m 4:
Teamcoördinatie onderbouw 5 t/m 8:
Schakelklas:
Administratie:
Conciërge:
Directeur:

Elly Schapendonk
Will Paantjens
Marja Bosman
Toine Meijvis
Mirjam v.d. Westerlaken en Nicole Bouwens
Lia Jongeneel
Michel Rommens
Ger Aarts

Betaling schoolreizen
De afgelopen weken zijn verschillende groepen al op schoolreis geweest. De komende
weken staat nog een aantal schoolreizen gepland. De meeste ouders hebben de kosten
hiervoor al aan de school overgemaakt. Dank hiervoor.
Echter, nog niet alle ouders hebben, ondanks enkele verzoeken, de bijdrage van
€ 25,00 betaald. Mogen wij deze ouders vriendelijk verzoeken het bedrag per leerling
tijdig over te maken. Bij voorbaat dank !
Met vriendelijke groet,
Dhr. Ger Aarts
Directeur Kbs De Werft
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