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Nieuwsbrief 11   29 juni 2020 

 

Beste ouders en leerlingen, 

Het is alweer een tijdje geleden dat jullie een nieuwsbrief van ons kregen. Hierbij 

sturen we jullie de laatste van dit schooljaar, met veel nieuwtjes! 

 

Nieuwe leerkrachten en IBer 

Komend schooljaar zal meester Jo Laumen ons team komen versterken. Meester Jo 

heeft jarenlange ervaring in de bovenbouw en werkt momenteel op onze collega 

school de Langeberg in Brunssum. 

Juf Floor zal voor twee dagen ons team komen versterken. Juf Floor is dit schooljaar 

bij ons op school afgestudeerd. Samen met Juf Frederique zal ze groep 6A voor haar 

rekening nemen. 

Juffrouw Jessy zal met ingang van komend schooljaar starten als intern begeleider 

(IBer) van onze school voor de bovenbouw (groepen 4 t/m 6). Jessy zal door Denise 

Wetzels (IBer) ingewerkt worden. 

 

Pensionada’s 

Zoals jullie wellicht al weten gaan met ingang van 1-9-2020 drie collega’s met 

pensioen: José Haagen (groep 3), Paul Frank (groep 5) en Marian Schrijnemaekers 

(groep 8). Met ingang van komend schooljaar gaan zij met (vroeg) pensioen.  

 

Indeling groepen schooljaar 2020-2021 

Komend schooljaar zullen wij drie kleutergroepen hebben in plaats van 4. Daarnaast 

zullen in de middenbouw met een combi groep gaan werken. Reden hiervoor is dat 

wij in het aantal leerlingen voor komend jaar een daling zien. Het aantal leerlingen is 

de basis voor het aantal in te zetten leerkrachten. Uiteraard hebben wij goed 

gekeken wat voor ieder kind de best passende plek qua groep is komend jaar.  

Deze week zullen de leerkrachten laten weten in welke groep uw kind komend 

schooljaar komt. Uiteraard zullen zij -waar dit nodig is- een toelichting geven. 



Ook zullen vanaf komend schooljaar een aantal leerkrachten in een andere groep les 

gaan geven. Hieronder de indeling voor komend schooljaar. Het is ons streven om 

deze indeling (leerkracht gebonden aan een groep) voor de komende jaren weer aan 

te houden: 

 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag  

  

1-2A Marlies/Henriette 
 

Henriette Henriette Henriette Henriette  

1-2B Anita 
 

Anita Anita Anita/Marlies   

1-2C Miriam Z 
 

Miriam G Miriam G Miriam G Miriam Z  

 

3A Lesley 
 

Lesley Lesley Appie Appie  

3B Appie/Marcia 
 

Marcia Marcia Marcia Marcia  

 

4A Joyce 
 

Joyce Joyce Nynke Joyce  

4B- 
  5B 

Yvette 
 

Yvette Yvette Yvette Yvette  

5A Roy 
  

Roy  Roy Roy Roy  

 

6A Frederique Frederique Frederique Floor Floor 
 

 

6B Cindy Henk Henk Cindy Cindy 
 

 

 

7A Linda 
 

Nynke Nynke Linda Linda  

7B Henk 
 

Jo Jo Jo Jo  

 

8A Tom 
 

Tom Tom Tom Tom  

8B Charlotte 
 

Charlotte Charlotte Charlotte Charlotte  

 

 

 

 



 

Overblijfkaarten 

De overblijfkaarten blijven geldig en kunnen volgend schooljaar weer gebruikt 

worden. De leerlingen van de groepen 8 krijgen het geld van de volgemaakte kaarten 

dit schooljaar terug. 

 

Brigadieren 

Vaders, moeders, ooms en tantes, opa’s en oma’s: vinden jullie het leuk om ons te 

komen helpen met brigadieren? We zijn al blij als jullie een ochtend of een middag in 

de week kunnen komen helpen! Neem snel contact op met meester Henk, hij vertelt 

jullie er graag meer over! 

 

Save the date: 

❖ Op vrijdag 10 juli a.s. is de school vanaf 12.00 uur gesloten en luiden we de 

zomervakantie in!!! Alle groepen hebben vrijdagmiddag 10 juli a.s. dus vrij. 

Graag zien we iedereen weer op maandag 24 augustus voor de start van het 

nieuwe schooljaar!   

❖ We starten op 24 augustus weer met ons oude rooster: dat wil zeggen van 

8.30 uur tot 15.15 uur. Pauze is van 12.00 uur tot 13.15 uur. Op woensdag is 

er school tot 12.30 uur.  

❖ Mochten er zaken te melden zijn in geval van een gewijzigde situatie met 

betrekking tot Corona, laten we dit weten in de week voordat de school weer 

start.  

❖ Alvast voor iedereen een hele fijne vakantie gewenst, namens alle juffen en 

meesters!!!! 

 

 


