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Beste ouders/verzorgers,  
 
 

In deze brief vindt u meer informatie over de formatie voor het schooljaar 2020-2021. Wij kunnen u met veel 
enthousiasme mededelen dat drie collega’s ons team komen versterken! Onder deze collega’s zijn twee nieuwe 
collega’s: Luka Volkers en Mark Nijkamp en één bekende collega: Niels Drost.  
In deze brief stellen Mark en Luka zich kort voor als nieuwe juf en meester van de Paperclip.  
 
Op de volgende pagina vindt u een overzicht waarin staat beschreven wie volgend schooljaar de juf/meester is 
van uw kind(eren). Ondanks dat het een grote puzzel was, hebben wij de formatie in grote lijnen zo goed als 
rond. De laatste plekken moeten nog worden ingevuld, maar dit betreft invalwerkzaamheden.  
 
In de vorige nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd over het feit dat wij met twee kleutergroepen zouden 
starten. Wij hebben besloten om toch te starten met drie kleutergroepen gezien de aanmeldingen en onze 
wens om de kleutergroepen kleiner te houden en daarmee optimaal ruimte te kunnen bieden aan spel.   
 
Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben, stel ze gerust! 
 
Met vriendelijke groet, mede namens het team, 
Judith Meijwaard 
Directeur de Paperclip. 
  



Personele inzet schooljaar 2020-2021 
Groepen Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

1/2 Annemieke Annemieke Annemieke 
 

Annemieke Annemieke 

1/2 Petra Petra Petra 

 

Luka Luka 

1/2 Annika Annika 
 

Annika Annika Annika 

3 Kirsty *  Kirsty * Helma 
 

Helma Helma 

4 Marieke 

 

Dennis Dennis Dennis Dennis 

5 Niels 

 

Mark Mark Mark Mark 

6 Simone 
 

Simone 
 

Simone Iris * Iris * 

7/8 Lotte Lotte 
 

Lotte 
 

Lotte 
 

Lotte 
 

Gym    Vacature *   

Leerkrachtonderste
uner 

Sandra Sandra Sandra Sandra  

Intern begeleider  Marieke Marieke Marieke  

Directeur  Judith  Judith Judith  

• Kirsty *  

Kirsty zal begin november met zwangerschapsverlof gaan en halverwege maart 2021 terugkomen. Over haar 

verlof zal de groep later meer informatie ontvangen. Personeelszaken voert momenteel gesprekken met 

kandidaten voor de invalpool. Zij nemen de Paperclip specifiek mee in deze gesprekken in de zoektocht naar een 

geschikte kandidaat om Kirsty te vervangen. Zodra wij meer informatie hebben zullen wij dit met u delen. 

• Iris * 

Iris gaat net voor de zomer met verlof. Na de kerstvakantie komt zij terug. Tot die tijd zal er een invaller 

lesgeven in groep 6. Personeelszaken voert momenteel gesprekken met kandidaten voor de invalpool. Zij 

nemen de Paperclip specifiek mee in deze gesprekken in de zoektocht naar een geschikte kandidaat om Iris te 

vervangen. Zodra wij meer informatie hebben zullen wij dit met u delen.  

• Vacature gym * 

Oorspronkelijk wilde Petra de gymlessen geven. Gezien de huidige situatie waarbij wij na de zomervakantie 

starten met 3 kleutergroepen, is het fijn om te vertellen dat Petra drie dagen les gaat geven aan de kleuters. Dit 

betekent dat wij voor de gymlessen op zoek gaan naar een geschikte kandidaat om de gymlessen te geven. Wij 

hopen voor de zomervakantie een kandidaat te hebben gevonden en zullen u op de hoogte brengen zodra wij 

een geschikte kandidaat hebben gevonden. 

• Niels Drost 

Niels zult u wellicht nog kennen van vorig schooljaar. Niels is een oud-collega die volgend schooljaar nog een 

dag ons team komt versterken. Hij zal op maandag lesgeven aan groep 5.  

• Werkdrukgelden 

Als team vinden wij het belangrijk om de gelden voor werkdrukverlaging in te zetten voor meer handen in de 

klas, wat ten goede komt aan ons onderwijs en hiermee onze leerlingen.  Wij zullen met elkaar het gesprek 

voeren op welke manier wij ondersteuning wenselijk vinden naast de inzet van Sandra en hoe wij de 

werkdrukgelden de rest van het kalenderjaar zullen inzetten. Hierover zal later meer informatie worden 

gegeven. 



Voorstellen 
 

Juf Luka 
Graag wil ik mijzelf voorstellen als nieuwe juf bij de kleuters. Mijn 

naam is Luka Volkers, ik ben 23 jaar en woon in Zwolle. In mijn 

vrije tijd geniet ik van koffiedrinken en gezellig kletsen met 

vriendinnen. Ook ben ik vaak in de sportzaal te vinden voor de 

Zumba.  

Ik ben in mei afgestudeerd en kijk ernaar uit om aan het werk te 

gaan op de Paperclip. Ik verheug mij op aankomend schooljaar en 

wil er graag samen met u en de kinderen een geslaagd jaar van 

maken! 

Meester Mark 
Hallo allemaal! Mijn naam is Mark Nijkamp en komend schooljaar sta ik voor groep 5 op dinsdag t/m 
vrijdag. Ik heb er heel veel zin in en kijk er naar uit om op de Paperclip aan de slag te gaan. Samen met 
Niels ga ik volgend schooljaar dit avontuur aan, waarbij ik uitkijk naar de samenwerking met kinderen, 
ouders en collega’s.  
Voorheen heb ik drie jaar in een midden-/bovenbouw groep gewerkt 
op een startende school en ben ik net terug van een half jaar 
rondreizen door Australië.  
Iets meer over mijzelf: ik woon in Zwolle, ben 27 jaar en ik ben graag 
druk met mijn hobby’s (sport en muziek), die ik ook graag mee de klas 
in (en uit) breng. Ik zing bij twee koren (Bluebirds & Koorbazen), ben 
bezig met een bandje (gitaar & zang) en op het gebied van sport ben 
ik actief in hardlopen, wielrennen, mountainbiken, klimmen en 
boulderen. Hiernaast ben ik nog vrijwilliger bij een outdoor 
organisatie die buitensport inzet als middel om tot samenwerking te 
komen.  
In de loop van de laatste weken kom ik waarschijnlijk nog een enkele 
keer langs om alvast kennis te maken met de groep, met het team en 
de werkwijze van de school. Spreek me gerust aan voor een praatje of 
vragen als je me ziet lopen! 
 
Groetjes, 
Mark 
 

Ook via deze weg willen wij Luka, Mark en Niels van harte welkom heten. Fijn dat jullie ons team 

komen versterken! 


