
       

  
 

 
 

Datum: april 2022                                                                                   nieuwsbrief   8

Beste ouders/verzorgers, 
 

GROEPSVERDELING 2022-2023 
De afgelopen periode hebben we gewerkt 
aan de groepsverdeling en de leerkrachten-
verdeling voor het nieuwe schooljaar. 
Tijdens de laatste medezeggenschaps-
raadvergadering hebben we ons formatie-
plan besproken. In dit formatieplan kijken 
we naar het aantal leerlingen op onze 
school, het aantal leerkrachten dat op onze 
school werkt en de juiste verdeling van het 
aantal leerlingen over de groepen. Ook in 
het nieuwe schooljaar zijn er weer  
5 groepen op onze school.   
 

De groepsverdeling voor het komende 
schooljaar 2022-2023 ziet er als volgt uit: 
 

• Groep 1/2a 

• Groep 1/2b  

• Groep 3/4 

• Groep 5/6 

• Groep 7/8  
 

Door deze samenstelling zitten de 
leerlingen uit de diverse leerjaren weer bij 
elkaar.  
 
LEERKRACHTENVERDELING  2022-2023 
 

Groep 1/2a Juf Betsy / vacature op woe.  

Groep 1/2b Juf Jacqueline 

Groep 3/4 Juf Karen en juf Sigrid 

Groep 5/6 Juf Toby 

Groep 7/8 Juf Monique en juf Miranda 
 

Juf Ilse en juf Fabienne zullen 
respectievelijk als onderwijsassistent en 
als leerkrachtondersteuner ook op onze 
school blijven werken, met name in de 
groepen 3 t/m 8.  
 
 

 
In dit overzicht mist u de naam van juf 
Ellen. Juf Ellen gaat helaas onze school 
verlaten. Naast haar werk op onze school 
op woensdag in groep 1, is zij ook 
werkzaam bij ons samenwerkingsverband 
Driegang waar zij in het nieuwe schooljaar 
een uitbreiding kan krijgen van haar 
werkdagen.  
Juf Jacqueline heeft aangegeven graag een 
dag minder te willen werken.  
 

Bovenstaande betekent dat er momenteel 
een vacature op onze school is voor twee 
dagen in de groepen 1/2. Inmiddels is de 
sollicitatieprocedure gestart en hopen wij 
u z.s.m. te kunnen meedelen, wie ons 
team komt versterken.  
 

Mocht u n.a.v. de groeps- en 
leerlingverdeling vragen en/of 
opmerkingen hebben dan horen wij dat 
graag van u.  
 

SCHOOLTIJDEN 2022-2023 
Bij de invoering van onze schooltijden drie 
jaar geleden is de eindtijd destijds 
vastgesteld op 14.15 uur in tegenstelling 
tot de gewenste tijd destijds van 14.00 
uur.  Dit was noodzakelijk om in de 
afgelopen jaren voldoende onderwijsuren 
op te bouwen. Leerlingen moeten in het 
basisonderwijs verdeeld over 8 
schooljaren minimaal 7520 uur naar 
school. Na deze overgangsfase van drie 
jaar kunnen we nu onze schooltijden 
aanpassen naar 14.00 uur.  
 

Met ingang van het nieuwe 
schooljaar zijn de schooltijden elke 

dag van 08.30 uur tot 14.00 uur. 
Dit geldt voor alle groepen.  



       

 
   

 
 

In het komende schooljaar ’22- ‘23 willen 
we onderzoeken of we de schooltijden van 
de jongste kinderen - groep 1 - wellicht 
moeten aanpassen. In de onlangs 
gehouden tevredenheidspeiling wordt 
door een aantal ouders die suggestie 
gegeven bijvoorbeeld door “de week te 
breken” voor de jongste kinderen, hen op 
woensdag vrij te geven. In overleg met de 
medezeggenschapsraad zullen we hier 
verder naar kijken.   
 
TEVREDENHEIDSPEILING 
De afgelopen periode heeft u als ouder 
een tevredenheidspeiling over onze school 
kunnen invullen. Van alle ouders heeft 
39% deze peiling ingevuld. 18 % was wel 
gestart met het invullen maar heeft de 
peiling niet afgemaakt. Helaas heeft 43 % 
van de ouders deze peiling niet ingevuld. 
De uitkomsten van deze peiling moeten, 
doordat minder ouders er aan hebben 
deelgenomen, met enige terughoudend-
heid worden gelezen.   
 

Bovenstaande neemt niet weg dat we best 
trots zijn op de  uitkomsten en de 
uitkomsten als een compliment mogen 
ervaren.  Onze ouders waarderen onze 
school met een 8 en 89% van onze ouders 
raadt onze school van harte aan bij andere 
ouders. Onze leerlingen geven de school 
een 8,1! 
 
KONINGSSPELEN 
Vrijdag 22 april vinden de koningsspelen 
plaats. We starten deze dag met alle 
leerlingen (en ouders:-) van brede school 
Asperen op het schoolplein. Om 8.35 uur 
gaan alle leerlingen naar binnen om te 
genieten van hun koningsontbijt. Na het 
ontbijt beginnen de spelen. 
Groep 1/2 sport in en om de school, groep 
3 t/m 5 sporten op de velden van              

vv Asperen gemengd met de leerlingen 
van de Open Poort. Groep 6 t/m 8 gaan op 
de fiets naar Herwijnen om daar te gaan 
sporten met alle kinderen uit (de oude 
gemeente) Lingewaal. 
 
WIST U DAT……… 
Groep 5/6 heeft gewandeld voor water. In 
totaal is er ruim € 17000,-  opgehaald door 
alle deelnemers die hebben meegelopen 
voor deze actie 
 

 
Tussen het wandelen door moest er natuurlijk ook 

goed uitgerust worden:-) 

De jongens van groep 7/8   3e zijn 
geworden met het schoolvoetbaltoernooi.  
 

          
 
KALENDER 
15 t/m 18 april 
Paasweekend (Alle kinderen zijn vrij) 
20 en 21 april 
Eindtoets groep 8 
(Groep 7 krijgt op woensdag les van juf Miranda en op 
donderdag van juf Toby) 

22 april 
Koningsspelen 
 

Met vriendelijke groet, 
Team obs De Zandheuvel 
 


