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Zondag 28 juni is juffrouw Emma jarig. Een dag later is het de verjaardag van juffrouw 

Thérèse. Wij wensen beiden een heel fijne verjaardag toe. 

WIE GAAT NAAR WIE 

 

 

 

Het is weer bijna zover, bijna zomervakantie en daarna weer een nieuw schooljaar. Dit 

betekent voor (bijna) alle kinderen een nieuwe juf en/of meneer. Voor de leerlingen van 

de huidige groepen 3 ook een nieuw schoolgebouw. 

De leerlingen uit de groepen 2 & 4 krijgen een schrijven mee waarin vermeld staat in 

welke groep zij geplaatst worden.   

Klik hier om te zien bij welke leerkracht(en) uw zoon of dochter in de groep gaat komen.  

 

 

GROEPSBEZETTING GROEP 1/2 

 

1-2.1 juf Karin H. en juf Lieke S. 

1-2.2 juf Ingrid en juf Mariëlle 

1-2.3 juf Susan  

1-2.4 juf Anne 

1-2.5 juf Merel S. en juf Nathalie 

1-2.6 juf Sandra en juf Stans 

1-2.7 juf Emma 

1-2.8 juf Sabine en juf Iris 

1-2.9 juf Karin v. A. 

Juf Marijntje zal werkzaam zijn in diverse kleutergroepen 
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AFSCHEID TEAMLEDEN 

 

 
We gaan afscheid nemen van meneer Wouter. Hij heeft een nieuwe uitdaging gevonden 

bij het MBO. Wij wensen hem heel veel succes.  

Juffrouw Marieke Mertens heeft ervoor gekozen om per 1 augustus het onderwijs vaarwel 

te zeggen zodat ze meer tijd heeft voor haar vier kinderen.  

Op 1 september gaan we ook afscheid nemen van juffrouw Niekolien en juffrouw Magda. 

Zij gaan genieten van hun pensioen. Juf Els P. heeft na ruim 41 jaar Laurentiusschool 

besloten om voorafgaand aan haar pensioen met levensloopverlof te gaan. Ook zij zal 

vanaf volgend schooljaar gaan genieten van haar vrije tijd. 

 

WELKOM TEAMLEDEN 

 

 
 

Juffrouw Shirly Meulenkamp zal na de zomervakantie bij ons starten in groep 6. Ook 

verwelkomen we na de zomervakantie juffrouw Stans die na een jaar sabbatical weer 

gaat beginnen.  

 

 

AFSCHEID BESTUURSLEDEN 

 

 
 

 

Bij de laatste bestuursvergadering hebben we afscheid genomen van twee bestuursleden 

t.w. Eugenio van Maanen en Merel v.d. Mast. Wij bedanken hen voor de jarenlange inzet 

voor de stichting.  

Inmiddels zijn Lotte van Kempen en Niels Romein toegetreden als bestuurslid.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

NIEUW ADVIES RONDOM WERING EN NEUSVERKOUDHEID (GGD West-Brabant) 

 

 
 

Kinderen in groep 1 en 2 van de basisschool (meestal 4 tot 6 jaar)mogen met 

neusverkoudheid zonder koorts naar school en buitenschoolse opvang, tenzij zij een 

volwassen gezinslid hebben met klachten passend bij COVID-19 of door de GGD zijn 

aangemerkt als contact van een patiënt met bevestigde COVID-19. 


