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Beste ouders/verzorgers, 

Hieronder vindt u informatie voor het schooljaar 2022-2023. Wij verzoeken u deze informatiebrief goed te 
bewaren tot het verschijnen van de jaarlijkse bijlage van de schoolgids en onze nieuwe jaarkalender, aan het 
begin van het komende schooljaar.  
 

Formatie 
In onderstaand overzicht kunt u zien door welke leerkrachten onze groepen volgend jaar worden bemand. In de 
afgelopen periode zijn we hard op zoek geweest naar nieuwe collega’s om onze formatie zo compleet mogelijk in 
te vullen. Wij zijn verheugd dat wij komend schooljaar twee nieuwe collega’s op onze school kunnen verwelkomen: 
Arno Roest en Marie-José Wesselingh. Zij zullen zich in één van de volgende nieuwsbrieven aan u voorstellen.  
 
Enkele opmerkingen: Voor de ouders van leerlingen die naar groep 3 gaan geldt dat u vandaag een mail zult 
ontvangen in welke groep 3 uw kind geplaatst is. Voor de (ouders met) leerlingen in groep 1/2A is het goed om te 
weten dat juf Astrid op dit moment aan het re-integreren is. Wij kunnen nog niet voorzien wanneer zij op haar 
werkdagen weer volledig voor de groep kan staan. Zodra wij meer weten over haar vervanging, zullen we u 
hierover informeren.  
  

maandag  dinsdag  woensdag  donderdag  vrijdag  

1/2A  Sandra  Sandra  Sandra/ Astrid  Astrid Astrid 

1/2B  Esther  Esther  Esther  Esther/Anne (LIO)  Anne (LIO)  

1/2C  Marijn  Marijn  Marijn  Marijn  Marijn  

3A  Mery  Mery  Marjoleine  Marjoleine  Marjoleine  

3B  Niki  Niki  Marie-José  Marie-José  Marie-José  

4A  Vanessa  Vanessa  Ashley  Ashley  Ashley  

4B   Luut  Luut  Luut  Luut  Vanessa  

5A  Ilse  Ilse  Ilse  Maarten  Maarten  

5B  Tessa  Tessa  Ylana  Ylana  Ylana  

6A  Arno  Arno  Arno  Arno  Arno  

6B  Maaike  Maaike  Jennifer  Jennifer  Jennifer  

7  Angèl  Angèl  Tessa  Angèl  Angèl  

8A  Hans  Hans  Hans  Hans  Maaike  

8B  Jessica  Jessica  Carla  Carla  Carla  

Ambulant Marie-José  Ylana  
Ashley  
Jennifer  

Jessica     
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maandag  dinsdag  woensdag  donderdag  vrijdag  

Directie Suzan Suzan 
 

Suzan Suzan 

IB Kim   Kim Kim 

Onderwijsassistenten  Diana 
Nelly 

Diana Diana 
Nelly 

 

Vakleerkracht gym Tim Tim  Tim Tim 

Administratie 
(alleen ochtend) 

Ingrid Ingrid Ingrid Ingrid Ingrid 

Conciërge  
(alleen ochtend) 

  Ed  Ed 

 
LIO stagiaires  
In groep 1/2B staat onze LIO-stagiaire Anne voor de groep. Een LIO-stagiaire zit in het laatste jaar van de PABO-
opleiding en is bevoegd om zelfstandig voor de groep te staan. Zij wordt begeleid door juf Esther.  
 
Wenmoment 
Op vrijdag 1 juli zullen wij tijdens de ochtend een kort kennismakingsmoment organiseren, waarbij de leerlingen 
een ontmoeting hebben met één van hun nieuwe leerkrachten in het lokaal waar zij volgend jaar zullen zitten. De 
leerlingen starten de dag gewoon in hun huidige klas bij de huidige leerkracht.  
 

Lokaalindeling 
In onderstaand overzicht kunt u zien welke groep volgend jaar in welk lokaal zal zitten. 

Begane grond: 
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Eerste verdieping:

 

Rooster vakanties en vrije dagen 
 
De vakanties voor het komende schooljaar zijn als volgt: 

• Herfstvakantie: maandag 17 oktober t/m vrijdag 21 oktober 

• Kerstvakantie: maandag 26 december t/m vrijdag 6 januari 

• Voorjaarsvakantie: maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart 

• Paasweekend: vrijdag 7 april t/m maandag 10 april 

• Meivakantie: maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 

• Hemelvaart: donderdag 18 mei en vrijdag 19 mei 

• Pinksteren: maandag 29 mei 

• Zomervakantie: maandag 24 juli t/m vrijdag 1 septembe 
 
Daarnaast heeft uw kind vrij op de volgende dagen in verband met studiedagen en lesvrije dagen: 

• Maandag 10 oktober 

• Vrijdag 2 december 

• Woensdag 1 februari  

• Dinsdag 28 maart 

• Maandag 12 juni tot en met vrijdag 16 juni 
 
De schooltijden zijn ongewijzigd voor alle groepen: 

• Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 08.30-11.45 uur en 13.00-15.15 uur. 

• Woensdag: 08.30-12.00 uur. 
 
Kennismakingsgesprekken start 
Op donderdag 15 en dinsdag 20 september vinden de startgesprekken plaats. De uitnodiging ontvangt u bij de 
start van het nieuwe schooljaar.  
 
Vanwege omstandigheden zullen de leerkrachten van groep 3A geen gesprekken op dinsdag 20 september voeren, 
zij zullen de ouders informeren over een andere extra gespreksavond.  
 
Daarnaast wordt er in de eerste weken voor alle ouders van groep 3 een informatieavond georganiseerd. U wordt 
op de hoogte gebracht over de betreffende datum.  


