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NIEUWSBRIEF 

Jaargang 14 – nummer 10 

  Beste ouders, 

 
In deze nieuwsbrief maken wij de groepsindeling en personele wijzigingen bekend. Daarnaast krijgt u  
informatie over: 

• Gym- en zwemrooster 

• Lokaalindeling 

• Belangrijke data 
U ontvangt ook als bijlage de jaarposter voor het komend schooljaar. We geven deze ook nog op papier 
aan de kinderen mee. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Personele wijzigingen 
Juf Khadya, juf Deborah en juf Evita gaan ons verlaten.  Ze hebben een nieuwe uitdaging gevonden op 
andere scholen. Wij willen hen bedanken voor hun inzet de afgelopen jaren.  
Gelukkig hebben we ook nieuwe collega’s aangenomen. 
  
Nieuwe directeur gevonden 
Het is gelukt om een nieuwe directeur te vinden voor de school. Haar naam is Wendy van Rossum. U 
ontvangt nog een officiële brief vanuit het bestuur. Later zal ze zich nog verder aan u voorstellen. 
 
Nieuwe collega’s: Welkom juf Rashanty, juf Pien, juf Alissa (LIO stage) en juf Caroly 
In deze tijden van het lerarentekort zijn we blij dat het is gelukt om alle groepen voor het volgend 
schooljaar te bemannen. Wij verwelkomen onze nieuwe collega’s in ons team. In deze nieuwsbrief stelt 
Juf Rashanty zich alvast aan u voor.  
 
Groepsindeling 
Alle groepen zijn bezet vanaf de start van het schooljaar. Onder de tabel volgt een korte toelichting op de 
gemaakte keuzes.  
 
De groepsindeling, met de bijbehorende leerkrachten voor schooljaar 2022-2023 ziet er nu als volgt uit: 
 

groep ma di wo do vrij 

Regulier 

1/2 A juf Colette 
juf Batoul 

juf Colette/ 
juf Batoul 

juf Colette juf Colette juf Colette 
juf Batoul 

1/2 B juf Rashanty 
juf Alissa 

juf Rashanty 
juf Alissa 

juf Rashanty juf Rashanty 
juf Batoul 

juf Rashanty 

3 juf Indra juf Indra juf Indra juf Indra juf Indra 

4 meester Wouter meester Wouter meester Wouter juf Pien juf Pien 

5/6 juf Joelle juf Joelle 
juf Britney 

juf Farah juf Joelle 
juf Britney 

juf Joelle 

6/7 meester 
Graciënco 
juf Pien 

meester 
Graciënco 

meester 
Graciënco/  
juf Britney 

meester 
Graciënco 

meester 
Graciënco 

8 juf Amanda juf Amanda juf Amanda juf Shura juf Amanda 

TLV 

3/4 juf Cansu juf Cansu juf Farah juf Farah juf Cansu 

5/6 juf Francoise 
juf Gülden 

juf Francoise 
juf Gülden 

juf Francoise 
juf Gülden 

juf Francoise 
juf Gülden 

juf Shura 

7/8 juf Caroly juf Pien juf Caroly juf Caroly juf Caroly 
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Toelichting groepsindeling 
 

• We starten met twee onderbouw groepen. We hopen in het midden van het schooljaar een derde 
kleutergroep te starten. 

• In de reguliere groepen hebben we volgend schooljaar twee combinatiegroepen, dat worden 
groep 5/6 en 6/7. We zijn  nog op zoek naar een leerkracht in de bovenbouw. Er is extra 
ondersteuning in deze combinatiegroepen ingezet.  

• De indeling van de leerlingen in de combinatiegroepen en overige specifieke bijzonderheden met 
betrekking tot de groepsindeling worden met de desbetreffende ouders gecommuniceerd 

• Juf Gülden is ziek geweest en weer aan het opbouwen qua uren. Ze al na de zomervakantie vier 
halve dagen naast juf Francoise les geven in groep 5/6 TLV 
 

Overige functies 

• Directeur: Wendy van Rossum 

• Intern begeleider: Marlene van Venrooij 

• Rekencoördinator: Wouter van den Bergh 

• Onderwijsassistent onderbouw: Batoul Ben Omar 

• Vakleerkracht gymnastiek: Maarten van ‘t Hoff 

• Conciërge: Rob Klijnsmit      

• Schoolmaatschappelijk werker: Charline Hoogerwerf (maandag/donderdag)                  
 
De school wordt ondersteund door het begeleidingsteam van BOOR bij de onderwijskundige 
ontwikkelingen.  
 
De lokalen worden als volgt ingedeeld: 
 
Begane grond 

 

Speelzaal Peuters Groep 1/2B 
Groep 
1/2A 

 

   
BSO 

 
 

Ingang  TLV 5/6 TLV 3/4 

 
Bovenverdieping 

 

Groep 3 Groep 4 

 
 Groep 5/6 

  

   RT  
 

 
TLV 7/8 Groep 8 Groep 6/7 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Bewegingsonderwijs 
De groepen 3 t/m 8 hebben gymnastiek van meester Maarten. Er heeft een wijziging plaatsgevonden. 
Op de volgende dagen hebben de leerlingen gymnastiek. 
 
Dinsdag: gym 

Tijden groep 

8:30-10:00 3/4 TLV 

10:00-11:30 5/6 TLV 

12:30-14:00 7/8 TLV 

 
Donderdag: gym 

Tijden groep 

8:30-10:00 6/7 

10:00-11:30  8 

12:30-14:00 3 

 

Vrijdag gym 

Tijden groep 

8:30-10:00 4 

10:00-11:30  5/6 

12:30-14:00  

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Zwemmen 
Sport en Recreatie Rotterdam verzorgt ook volgend schooljaar wekelijks het zwemonderwijs voor de 
groepen 4 en 5 in Zwembad Overschie.  
 
Donderdag: zwemmen 

Tijden groep Overig 

8:30-9:10 4 TLV en 5 TLV 
 

Groep 4 TLV en 5 TLV en lopen 
vanaf 8:00 uur ’s ochtends met juf 
naar zwembad 
 
Groep 3- en 6TLV worden op 
school opgevangen.  

9:10-9:50 4  

9:50-10:30  5 Groep 6 wordt op school 
opgevangen 

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Wenochtend 
Op dinsdag 5 juli hebben we een wenmoment ingepland, van 13.00 uur tot 13.45 uur. De leerlingen 
maken dan kennis met de leerkracht van volgend schooljaar. Leerlingen die volgend schooljaar bij ons 
gaan starten worden dan ook uitgenodigd.  

  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



 

Postbus 
Bezoekadres 

10111 - 3004 AC Rotterdam 
Abtsweg 77 - 3042 GA Rotterdam 
Tel 010.2450405 
Fax 010.2450406 

B 
A 
N 
K 

Algemeen :                                       IBAN : NL66RABO0122058526 
OR / ouderbijdrage :                         IBAN : NL44RABO0122058631 
MR / overblijf :                                  IBAN : NL16RABO0122058844 
t.n.v : stichting BOOR inzake Openbare Daltonschool Overschie  

www.daltonoverschie.nl  daltonoverschie@daltonoverschie.nl 

     

 

NIEUWSBRIEF 

Jaargang 14 – nummer 10 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Even voorstellen 
Hallo allemaal, 
 
Ik ben de nieuwe juf van groep 1/2B bij Openbare Daltonschool Overschie.  
Mijn naam is Rashanty Offerman. Ik kom helemaal uit het warme eiland, Curaçao. Ik ben 36 jaar oud 
en ik heb een zoon van 12 jaar.  Ik werk al 14 jaar als leerklacht van groep 1 en 2 bij een 
Nederlandstalige school op Curaçao. Ik wilde altijd al leerkracht worden en ik ben super blij met mijn 
beroep. 
Mijn passie is om kinderen veel te kunnen leren en liefde aan hun te geven.  
Mijn ervaring als leerkracht groep 1/2 is altijd al goed geweest. Ik vind het fijn om leuke en leerzame 
opdrachten te doen met de kinderen. Daarnaast vind ik het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen 
op school. Ik wil een goed contact hebben met u als ouder, zodat we samen aan de ontwikkeling van 
mijn kinderen kunnen werken.  
Als laatste wil ik zeggen dat ik vind dat leerkracht zijn een roeping is en dat ik met heel veel liefde en 
plezier mijn werk zal doen. Ik reken op een fijne  samenwerking met mijn kinderen, de ouders en mijn 
collega’s. Samen zullen wij leerzame, gezellige en leuke tijden met elkaar doorbrengen. Ik verheug 
me erop! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Belangrijke data 
28 juni: Voortgangsgesprekken op school 
29 juni: Inloopochtend MR in BSO ruimte 
4 juli: Afscheidsavond groep 8, leerlingen groep 8 vanaf 5 juli vrij 
5 juli: Wenmiddag  
8 juli: Laatste schooldag, leerlingen om 12 uur vrij 
9 juli t/m 21 augustus: Zomervakantie 
22 augustus: Eerste schooldag 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


