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“Alles wat aandacht krijgt, groeit” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders, verzorgers,  

 

Dit is de laatste Parkpost van schooljaar 2021-2022. We hebben weer een enerverend jaar achter de rug. 

We willen u, nogmaals, bedanken voor uw steun en flexibiliteit. Bedankt voor alle fijne mailtjes en 

berichtjes waarin u uw begrip uitsprak voor de situatie, en ook zeker bedankt voor de kritische feedback 

waarmee u ons heeft geholpen.  

 

Voor enkele ouders is dit ook echt de laatste Parkpost, omdat hun zoon of dochter volgend jaar 

uitstroomt naar het VO. Groep 8 is een bijzonder jaar, een heel speciaal jaar. Aan het begin van het 

schooljaar vroeg ik de leerlingen extra van dit bijzondere jaar te genieten. En genoten hebben ze: van 

hele fijne leerkrachten, van leuke stagiaires, van een geweldig leuk kamp, van het maken van de 

Eindtoets en het krijgen van het advies (want ook al is dat heel spannend, het is ook heel speciaal!), van 

het laten zien wat je kan, het bezoeken van scholen en nog veel meer speciale groep 8 zaken. Afgelopen 

maandag en dinsdag voerden de groepen 8 hun musical op. Dagen ervoor speelden de zenuwen door de 

keel, maar ouders, broers en zussen, familie en heel veel leerkrachten hebben prachtige shows gezien.  

De leerlingen hebben heel veel geoefend onder begeleiding van ouders en een aantal ouders heeft zich 

ingezet voor de begeleiding in vele andere vormen, waarvoor ook hier nogmaals onze dank voor al uw 

hulp.  

Lieve groep 8, beste ouders, veel plezier, veel geluk, veel succes. We gaan jullie missen, en hopen dat 

jullie weten dat we jullie graag nog eens terugzien om bij te praten!  

 

 

We wensen u en uw gezin een hele fijne vakantie, geniet, wees voorzichtig en we zien u graag weer terug 

in het nieuwe schooljaar.  

 

Paul en Antoinet 

 

Wat kunt u lezen in deze Parkpost 

Voorstellen nieuwe collega’s schooljaar 2022-2023 

Verhuizen: indeling lokalen schooljaar 2022-2023 

Inlooprooster schooljaar 2022-2023 

Update van de MR 

Hoofdluis 

Zomergroet van Schoolmaatschappelijk werk 

 

 

Nieuwe collega’s schooljaar 2022-2023 

Onze nieuwe collega’s stellen zich in deze Parkpost graag aan u voor. Onze lerende collega’s (zij-

instromers en LIO-ers) stellen zich in het nieuwe jaar voor aan de ouders van de betreffende groep.  

 

 

 

Agenda:  
 
Vrijdag 8 juli: Laatste schooldag, leerlingen om 12.00u uit, groeiportfolio mee groep 1-8 
Maandag 22 augustus: Eerste schooldag van schooljaar 2022-2023 
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Hallo allemaal, 

Mijn naam is Renate Kortenbout. Ik ben 22 jaar en woon in Capelle aan den IJssel. Sinds januari 2021 

werk ik met veel plezier als kleuterjuf. Na de zomervakantie start ik fulltime op basisschool Park 16 

Hoven en neem ik de kleuterklas van juf Dide 

over.  

Even kort iets over mijzelf: tot aan de 

zomervakantie werk ik op basisschool ‘het Octaaf’ 

in Krimpen aan den IJssel. Daar ben ik juf 

geweest van een instroomgroep en afgelopen jaar 

van groep 1/2. Door een teruglopend 

leerlingenaantal op mijn huidige school, moest ik 

op zoek naar een andere fijne werkplek. Zo ben ik 

terechtgekomen bij basisschool Park16Hoven. 

Ik kijk er naar uit om jullie te ontmoeten. Kom 

vooral bij me langs voor vragen of een gezellig 

praatje. 

Tot snel (en alvast een fijne zomervakantie)! 

Groetjes, Renate 

 

 

Hallo allemaal, 

Even voorstellen, mijn naam is Riffian Jonathans, 31 jaar en dit zal 

het zesde jaar zijn dat ik voor de klas sta. Aankomend schooljaar zal 

ik de vaste groepsleerkracht van groep 6 worden. 

Ik woon samen met mijn partner en Franse buldog Moos in het mooie 

centrum van Rotterdam. In mijn vrije tijd ben ik graag met familie en 

vrienden. Ook vind ik het leuk om te reizen en van de plaats van 

bestemming ‘lelijke’ magneten te verzamelen. Geschiedenis en de 

creatieve vakken vind ik het leukst om te geven. 

Ik heb erg veel zin om te starten op Park16hoven en om jullie te leren 

kennen. We gaan er een leuk en leerzaam schooljaar van maken. 

Tot na de zomervakantie! 

(meester) Riffian 

 

 

 

 

 

Dag allemaal, 

 

Mijn naam is Zübeyde, 33 jaar en woon in Berkel en 

Rodenrijs samen met mijn man en 2 kinderen (dochter 5 

jaar en zoon 4 jaar). Het lesgeven doe ik nu al 7 jaar met 

heel veel plezier en ga dit vanaf het komend schooljaar bij 

Park16hoven voortzetten in groep 7. Mijn hobby’s zijn 

wandelen, nieuwe recepten uitproberen en lezen. Ik ben nu 

al enorm enthousiast voor het nieuwe schooljaar en kan niet 

wachten om met mijn nieuwe collega’s, leerlingen en ouders 

kennis te maken. 

 

 

Ik wens iedereen alvast een fijne vakantie toe!  

Groetjes, 

Zübeyde Cicek.  
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Beste ouders en leerlingen,  

 

Mijn naam is Saskia Vosselman en met ingang van het nieuwe 

schooljaar zal ik als intern begeleider worden toegevoegd aan 

het team van Park16Hoven. 

Na ruim 18 jaar als leerkracht in de midden- en bovenbouw en 

als plusleerkracht te hebben gewerkt ben ik nu ruim 5 jaar met 

veel plezier IB’er.  

 

Ik ben moeder van 2 ontzettend fijne kinderen. Een dochter van 

14 en een zoon van 9. Wij wonen met z'n drieën in 

Bergschenhoek. 

 

Ik kijk er enorm naar uit om volgend schooljaar een onderdeel 

te zijn van dit team en mijn steentje bij te dragen aan de 

ontwikkeling van de leerlingen bij ons op school. 

 

Tot snel! 

 

 

Hallo allemaal! 

Aankomend schooljaar (2022-2023) zal ik de nieuwe juf van 

groep 4 worden. Mijn naam is Lianne Hout en ik ben 27 jaar 

oud. Ik woon in Rotterdam Noord samen met mijn vriend en 

twee katten. Mijn hobby’s zijn: boksen, bootcamp en yoga. Ik 

vind het daarbij ook erg leuk om samen met mijn 

vriendinnen mooie steden te bezoeken en lekker uiteten te 

gaan. Mijn lievelingsvak op school is geschiedenis. Ik vond 

vroeger de spannende verhalen al super leuk en nu mag ik 

deze lessen bij jullie op school gaan geven! Ik heb heel veel 

zin in aankomend schooljaar! Ik wil de leerlingen zoveel 

mogelijk leerzame, leuke en interessante lessen aanbieden. 

Tot in augustus! 

Met vriendelijke groet, Lianne Hout 

 

 

Hallo ouders/verzorgers en kinderen van Park16Hoven,  

Mijn naam is Eline en vanaf volgend schooljaar ben ik werkzaam 

op Park16hoven. Inmiddels ben ik al acht jaar werkzaam voor de 

RVKO. Afgelopen schooljaar heb ik de opleiding tot rekenspecialist 

afgerond. Ik woon samen met mijn man, zoontje en twee katten in 

Nieuwerkerk. Ik ben gek op dansen en volg elke vrijdag dansles. 

Daarnaast vind ik het erg leuk om musicals te bezoeken. Een 

uitstapje naar de dierentuin doe ik ook graag, zelfs wanneer ik op 

vakantie ben. In mijn vrije tijd lees ik het liefst een boek of kruip 

ik achter mijn schildersezel. Ik heb er ontzettend veel zin in om op 

Park16hoven aan de slag te gaan.  

Tot volgend schooljaar! 
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Mijn naam is Edith van Rest. Ik ben opgegroeid in het 

Westland maar woon al 36 jaar in Vlaardingen. Ik ben 

36 jaar getrouwd, heb twee lieve dochters en 

schoonzoons en drie geweldige kleinkinderen waar ik 

samen met mijn man regelmatig op mag passen. In 

mijn vrije tijd reis ik graag met onze camper,  lees ik 

een boek, werk in de makkelijke moestuin, maak een 

ritje op de step of verdiep me in gezonde voeding.  

 

Na de KLOS (de opleiding voor kleuterleidsters) heb 

ik op de PWA in ’s Gravenzande gewerkt, en daarna 

op Het Anker en IKC Het Spectrum in Vlaardingen. 

Mijn huidige school De Vlieten staat in de Lier en 

daar was helaas geen plaats voor komend schooljaar 

bij de kleuters. Omdat daar op dit moment mijn hart 

ligt ben ik heel blij een nieuwe plek gevonden te 

hebben op Park16hoven. Ik heb in bijna alle groepen 

lesgegeven maar het meeste in groep 3, 4 en de 

kleuters.  

 

 

Ik verheug me erop om op Park16hoven te komen 

werken en zie uit naar een fijne samenwerking met collega’s en ouders! 

 

 

Hartelijke groeten, 

Edith van Rest      

 

 

Beste ouders en kinderen, 

Na de zomervakantie word ik de nieuwe leerkracht van groep 5 op woensdag 

tot en met vrijdag en ik wil me graag aan jullie voorstellen. 

Mijn naam is Esther van der Heijden. Ik ben 29 jaar oud en ik woon in 

Rotterdam samen met mijn man en dochtertje van bijna één jaar oud. Na het 

afronden van de Pabo op Hogeschool Thomas More heb ik de afgelopen jaren 

met veel plezier lesgegeven aan groep 6 op OBS de Pijler op de Kop van Zuid.  

In mijn vrije tijd doe ik graag leuke dingen met mijn gezin. Ik maak graag 

strandwandelingen en ik houd van sport, vooral tennis en voetbal. 

Ik kijk er naar uit om jullie te mogen ontmoeten!  

Fijne vakantie en graag tot ziens in het nieuwe schooljaar! 
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Hallo allemaal, 

Mijn naam is Henk Pijnenburg. Ik ben 58 jaar en woon samen met 

mijn vrouw en twee jongens van 16 jaar in Rotterdam. Ik werk al 38 

jaar in het basisonderwijs, waarvan het grootste gedeelte op 

meerdere RVKO-scholen. In al die jaren heb ik lesgegeven in alle 

groepen, waarvan o.a. 20 jaar in groep 8. De laatste 24 jaar was ik 

ook adjunct-directeur. 

In mijn vrije tijd ga ik graag wandelen, fietsen op de racefiets en 

maak ik tijd vrij voor leuke dingen met mijn gezin, familie en 

vrienden.  

Ik vind het erg belangrijk dat kinderen met plezier naar school 

gaan en dat ze het optimale uit zichzelf proberen te halen. Ik heb 

erg veel zin in aankomend schooljaar in groep 8C en ik kijk ernaar 

uit om jullie te ontmoeten. Bij deze wens ik jullie allemaal een fijne 

vakantie en tot in het nieuwe schooljaar! 

Hartelijke groeten, 

Meester Henk 

 

 

Hallo allemaal 

Ik ben Josephine Stoel, 45 jaar en woon sinds 6 jaar in 

Bergschenhoek met mijn vriend Leon en hond Nox. Na de 

schoolvakantie kom ik op Park16hoven werken als leerkracht in 

groep 3. Ik heb er enorm veel zin in. Na meer dan 20 jaar met veel 

plezier in het onderwijs in Spijkenisse te hebben gewerkt, maak ik 

de overstap naar Park16hoven om dichter bij huis te gaan werken.  

In mijn dagelijks leven ben ik veel te vinden bij familie en 

vrienden. Ik houd van heerlijk lange wandelingen, rijden op mijn 

oude paard Creool door het Bergsche bos, reizen en uitwaaien op 

het strand na een dag werken. 

Fijne vakantie en tot volgend schooljaar. 

Groeten Josephine Stoel 

 

 

Indeling van groepen en lokalen Tinbergenlaan en Woensdrechtstraat 

Hieronder ziet u schematisch de indeling van de lokalen en groepen op de Tinbergenlaan en de 

Woensdrechtstraat. De indeling van groepen in de lokalen van de van der Duijn van Maasdamweg 601 

ontvangt u zodra deze bekend is.  

 

Tinbergenlaan:  

Begane grond:      Raamzijde Tinbergenlaan 

Groep 1/2a  

Rosanne en Janna 

Groep 1/2b Renate Groep 1/2c Sandra H. Groep 1/2d  

 

Sandra V en Judith 

  Groep 1/2e  

 

Marloes en Edith 

Groep 1/2f Laurens 

 

Eerste verdieping:     Raamzijde Tinbergenlaan 

Groep 3c 

Eline den H en Sipp 

Groep 3d Lyanne Groep 3e Josephine Groep 1/2g Anne den H 
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Groep 3a Annemieke Groep 3b  

Denise van K en Sipp 

Groep 1/2i Angela Groep 1/2h Anne G en 

Ún 

 

 

Tweede verdieping:    Raamzijde Tinbergenlaan 

Groep 4c Lianne Groep 4b Eline H Groep 4d  

Denise van B en 

Patricia 

Groep 4a Nada 

 

 

Woensdrechtstraat 

Begane grond:   achterzijde gebouw 

Groep 5a Mara en Suzanne 

 

 

Groep 5b Kelly en Esther 

Groep 5d Jamaine 

 

 

Groep 5c Mariska en Ghislaine 

    Ingang 

 

 

Eerste verdieping:   achterzijde gebouw 

Groep 6: Sanne en Ryan 

 

 

Groep 6: Luka 

Groep 6: Riffian 

 

 

Groep 6: Stefan 

    Ingang 

 

Inloopmomenten schooljaar 2022-2023 

Wellicht vindt u het prettig de onderstaande dagen al in de agenda te noteren. In de schoolgids en de 

eerste Parkpost van schooljaar 2022-2023 zullen wij dit schema nogmaals plaatsen.  

De inlooptijd voor ouders en leerlingen start om 8.15 en eindigt om 8.30u. Voor ouders en leerlingen 

van de Woensdrechtstraat is de inloop van 8.15-8.35u.  

Er is voor iedere groep een vaste dag in week 1 en een vaste dag voor week 2. Na week 2 is er weer een 

week 1, enz. Vakanties tellen niet mee. Dus als de week vóór de vakantie week 1 is, is de week ná de 

vakantie week 2.  

 

We vragen u dringend kinderwagens en dergelijke buiten te laten staan of indien mogelijk thuis te 

laten, omdat deze teveel ruimte in de groep innemen. Ons doel is dat ouders en kinderen samen de 

inloop beleven. Wanneer u gezellig met andere ouders wil bijpraten, vragen we u dat (op weg naar) 

buiten te doen.  

 

 

Voor de groepen 1/2 

Voor deze groepen geldt de gewone inlooptijd: van 8.15u tot 8.30u. 

Week 1:  

Maandag:  Groep 1/2a en b 

Dinsdag:  Groep 1/2h en f  

Woensdag:  Groep 1/2c  

Donderdag:    Groep 1/2d en g  

Vrijdag:  Groep 1/2i en e 
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Week 2:  

Maandag:  Groep 1/2d en g 

Dinsdag:  Groep 1/2i en e 

Woensdag:  Groep 1/2b 

Donderdag:  Groep 1/2h en f  

Vrijdag:  Groep 1/2a en c 

 

 

Voor de groepen 3 en 4 

Voor deze groepen geldt de gewone inlooptijd: van 8.15u tot 8.30u. Ook hier wordt een week 1 en week 

2 schema ingesteld.  

Week 1:  

Op maandag:  3a,3b, 4a, 4b,  

Dinsdag:   3c, 3d, 4b, 4d,  

 

Week 2:  

Op woensdag:  3a,3b, 4a, 4b,  

Op donderdag:  3c, 3d, 4b, 4d,  

 

 

Voor de groepen 5 en 6 

De inloop voor de leerlingen op de Woensdrechtraat hebben we verruimd naar 8.15-8.35u. 

Kinderen in groep 5 en 6 zijn al zo zelfstandig dat zij zelf de school in kunnen gaan. Toch begrijpen we 

heel goed dat ook de ouders, verzorgers van deze leerlingen graag de school en de lokalen eens van 

binnen willen zien! De eerste twee weken van het schooljaar hanteren we op de Woensdrechtstraat het 

volgende schema:  

 

1e week na start van het schooljaar:  

groep 5a, 5b, 6a, 6b: maandag en donderdag  

groep 5c, 5d, 6a, 6b: dinsdag en vrijdag  

 

2e week na de start van het schooljaar:  

groep 5a, 5b, 6a, 6b: dinsdag en vrijdag  

groep 5a, 5b, 6a, 6b: maandag en donderdag 

  

Daarna laten we op de Woensdrechtstraat het schema los; kinderen kunnen zelfstandig naar binnen 

gaan. Indien u als ouder, verzorger toch even de school in gaat, is daar niet een vaste dag voor 

vastgesteld. 

 

Groepen 7 en 8 

Hetzelfde geldt voor de groepen 7 op de van der Duijn van Maasdamweg:  

Kinderen in groep 7 en 8 zijn al zo zelfstandig dat zij zelf de school in kunnen gaan. Toch begrijpen we 

heel goed dat ook de ouders, verzorgers van deze leerlingen graag de school en de lokalen eens van 

binnen willen zien! 

 

1e week na start van het schooljaar:  

groep 7a, 7b, 8a, 8b: maandag en donderdag  

groep 7c, 7d, 8c, 8d: dinsdag en vrijdag  

 

2e week na de start van het schooljaar:  

groep 7a, 7b, 8a, 8b: dinsdag en vrijdag  

groep 7c, 7d, 8c, 8d: maandag en donderdag 
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Update van de MR:  

Donderdagavond 17 juni heeft de laatste MR-vergadering van dit schooljaar plaatsgevonden. De 

vergaderingen van schooljaar 2021-2022 zijn geëvalueerd en er is vooruitgeblikt naar het volgende 

schooljaar. 

 

In deze vergadering is de tijd genomen voor de financiën. De vrijwillige ouderbijdrage voor schooljaar 

2022-2023 is vastgesteld en er is ingestemd met de besteding van de werkdrukverlagingsgelden. Om 

de werkdruk van het personeel te verlagen, zijn de volgende keuzes gemaakt: 

- Inzet van BSO-medewerkers onder schooltijd (voor o.a. technieklessen en sport- en spellessen) 

ter ondersteuning van leerkrachten 

- Een eventmanager die alle commissietaken op zich neemt zoals de organisatie van schoolreis, 

de Kinderboekenweek en Pasen 

- Een conciërge op de locatie aan de Woensdrechtstraat en Van Der Duijn van Maasdamweg 

- Vakleerkrachten die de gymlessen verzorgen 

- SKVR leerkrachten die flexibel ingezet kunnen worden op kunst en cultuur om uitval te 

compenseren 

- Een extra personeelslid om een aantal incourante groepen intact te houden en een 

combinatiegroep voorkomen 

 

Daarnaast is de begroting van de NPO gelden doorgenomen en heeft de MR hier definitief mee 

ingestemd. NPO staat voor ‘’Nationaal Programma Onderwijs’’. Elke school in het primair en 

voortgezet onderwijs krijgt aanvullende bekostiging voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs 

tijdens en na Corona om eventuele achterstanden aan te pakken. Onze school zet deze gelden als volgt 

in: professionalisering van leerkrachten m.b.t. meer- en hoogbegaafdenonderwijs en spelend leren bij 

de kleuters, het opzetten van een schoolbibliotheek ter bevordering van het lezen, verbetering van 

schoolpleinen ter ondersteuning van het spelend leren en het upgraden van leerpleinen om zelfstandig 

te kunnen werken en het eigenaarschap bij leerlingen te vergroten.   

Uiteraard zijn lopende agendapunten als ingekomen post, huisvesting en de kwaliteit van de TSO ook 

besproken. Wilt u minder globaal en meer gedetailleerd weten wat er is besproken? De notulen zullen 

binnenkort op de Basisschoolapp te vinden zijn onder het kopje ''nieuws''. 

 

Hoofdluis 

In sommige groepen blijft hoofdluis een hardnekkig probleem. Door thuis zelf regelmatig te 

controleren, kunt u bijdragen aan het tegengaan van de verspreiding van hoofdluis op school.  

Als u controleert op hoofdluis, kijk dan goed tussen de haren. Vooral in de haren achter de oren en in 

de nek. De hoofdluizen zijn zo groot als een sesamzaadje en bewegen. Ziet u doorzichtige of grijswitte 

puntjes die aan de haren kleven? Dat zijn de eitjes van de hoofdluis (neten). 

Als u hoofdluis heeft ontdekt, controleer dan ook alle gezinsleden, en vertel directe contacten dat u of 

een van uw gezinsleden hoofdluis heeft. Denk hierbij aan school, kinderopvang, ouders van vrienden 

van de kinderen, sportclubs, opa's en oma's etc. Zij kunnen zich dan ook (laten) controleren op 

hoofdluis. 

https://www.rivm.nl/hoofdluis/controleren-en-behandelen 

  

https://www.rivm.nl/hoofdluis/controleren-en-behandelen
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Zomergroet Schoolmaatschappelijk werk 

 

 
 

Fijne vakantie en tot volgend schooljaar!  

Met vriendelijke groet,  

Team Park16Hoven 


