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“Alles wat aandacht krijgt, groeit”  

 
Wat kunt u vinden in deze parkpost:  

• Start schooljaar 

• Voorstellen Antoinet de Valk 

• Groepsindeling schooljaar 2021-2022 
 

 

Na een typisch Nederlandse zomer gaan we a.s. maandag weer van start op school. We hopen dat 

iedereen een hele fijne vakantie heeft gehad en heeft kunnen uitrusten van het voorbije 

dynamische schooljaar. We hebben de afgelopen week weer hard gewerkt om goed te kunnen 

beginnen en er een mooi schooljaar van te maken met elkaar. 

Gelukkig hebben we in alle klassen voldoende leerkrachten, ondanks het nijpende tekort aan 

personeel in het onderwijs. Daar zijn we superblij mee. In een aparte parkpost zullen de meeste 

mensen zich even aan u voorstellen. In deze parkpost zal Antoinet de Valk, onze nieuwe adjunct-

directeur, zich aan u vorstellen. 

Ondanks alle versoepelingen is corona echter nog niet verdwenen en zullen we rekening moeten 

houden met allerlei regels en situaties welke plotseling zullen opduiken. Een groep in quarantaine 

zal echt nog wel eens gebeuren en thuiswerken zal ook niet zomaar verdwenen zijn. Wat u van ons 

kunt verwachten is dat we alles wat op ons afkomt zorgvuldig zullen benaderen en kijken naar wat 

goed voor de kinderen is. Gezien alle ontwikkelingen willen we wel een aantal zaken weer gaan 

organiseren zoals we dat deden voordat corona ons land bezocht. In deze parkpost zullen we de 

afspraken en verwachtingen zo kort en duidelijk mogelijk omschrijven. 

Dit schooljaar gaan we vanuit de basis verder bij de groepen 1-2 met spelend leren; in groep 3-4 

met oriënteren op werken op een leerplein; in groep 5-8 aan de slag met Blink en oriënteren op 

werken op het leerplein. In de schoolgids en het jaarplan kunt u nog meer lezen over de zaken 

waar Park16Hoven zich op focust om een zo goed mogelijke school te zijn voor de kinderen. 

Schoolgids en jaarplan zullen over een week in de app verschijnen en op de website staan. 

Ik kan niets anders meer dan iedereen een heel mooi jaar wensen, waarin we met elkaar kijken 

waar jij het verschil kan maken voor jezelf en voor een ander. 

 

Heel veel plezier. 

Paul 

 



 
Start schooljaar 
Aan de start van dit nieuwe schooljaar zijn er een aantal zaken welke van belang zijn. In dit stukje de 
meest belangrijke zaken. 
 
Mail 
Alle leerkrachten zijn te bereiken via de mail. Indien u de namen hieronder aan elkaar plakt en de 
extensie @bsp16hoven.nl gebruikt dan kunt u mailen. Vb. Paul Burghouwt → 
paulburghouwt@bsp16hoven.nl 
 
App 
We communiceren via de basisschool app. Als het goed is zijn alle bestaande accounts omgezet en 
kunnen we direct met u communiceren. 
 
Schooltijden 
We gaan weer terug naar de schooltijden van voor corona.  
08:15-08:30 inloop 
08:30-12:00 school 
12:00-13:00 TSO of thuis 
13:00-14:45 school 
14:45 naar huis of naar de BSO 
Door corona kunnen we bij halen en brengen nog geen ouders in de school ontvangen. 

• De kinderen van de groepen 4-8 gaan zelfstandig de school in en uit. 

• De kinderen van groep 3 zullen de eerste week door de leerkrachten opgehaald worden op 
het grote plein bij het klimrek. (U herkent ze maandag aan de ballonnen.) Op die plek kunt u 
ook de kinderen ’s middags weer op halen. 

• De kinderen van groep 1-2 gaan aan de voorzijde weer door het raam naar binnen en naar 
buiten. De andere groepen worden door de leerkrachten opgehaald op de kleine speelplaats. 
Let op! Er zijn wat wisselingen geweest in lokalen. Aan de voorzijde vinden we groep 1-2D, 1-
2C en 1-2B. Op de eerste verdieping de groepen: 1-2E, 1-2G, 1-2H en 1-2J. De groepen 1-2A 
en F. zitten in hetzelfde lokaal als vorig jaar. 

 
Corona 
Het protocol voor het basisonderwijs is nagenoeg ongewijzigd gebleven. 
Hieronder de belangrijkste regels en afspraken voor de school daaruit. 

• 1,5 meter tussen volwassen in het schoolgebouw. → gevolg dat we geen grote groepen 
ouders in de school kunnen toestaan. Voor individuele gesprekken gaan we ouders wel weer 
op school uitnodigen , met in achtneming van de 1,5meter. Voor alle andere zaken nog niet. 

• Bij klachten thuisblijven en testen. (Geen zelftest) Bij negatieve uitslag kan men weer naar 
school. 

• Bij een positieve test gaat de klas in quarantaine. Het gezin van de positief geteste leerling 
ook, met uitzondering van de mensen die volledig gevaccineerd zijn. 

• Bij niet corona gerelateerde afwezigheid van de leerkracht trachten we het onderwijs zo veel 
mogelijk op school te laten plaatsvinden. 

• Indien een leerkracht getest moet worden, kan het zijn dat de klas thuisonderwijs krijgt. 
Lopende het jaar trachten we dit steeds verder te verminderen, maar vanwege alle tekorten 
aan personeel kunnen we niet altijd anders. De communicatie hierover trachten we te allen 
tijde zo snel mogelijk te doen.  

Houdt rekening met elkaar!! De meningen over vaccinatie, regels en allerlei andere zaken 
rondom corona zijn uiteenlopend. Heb respect voor elkaars mening en houd er rekening mee. Zo 
kunnen we het voor de kinderen zo goed mogelijk doen en geven we ook het juiste voorbeeld. 
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Net zo goed als dat elk land corona anders benaderd, zal ook Park16Hoven de bestaande regels 
van de overheid naar eigen situatie zo goed mogelijk invullen. Het kan zijn dat we na een week 
zien dat we zaken toch anders moeten inrichten. We hopen dat zo weinig mogelijk te moeten 
doen, maar soms ontkomen we er niet aan. 
 

TSO 
We starten weer met de TSO. Dat houdt in dat kinderen op school kunnen overblijven van 12:00-
13:00 of naar huis kunnen. De keuze ligt hierbij bij de ouders. 
We starten nog even niet met de broodservice totdat we zijn opgestart. 
Alle kinderen die willen overblijven kunnen overblijven. U kunt uw kind aankomende week gewoon 
een lunch meegeven als hij of zij moet overblijven. In een separate brief vindt u de afspraken en 
kosten betreffende de TSO. 
 
Voorstellen Antoinet de Valk 
Beste ouders, verzorgers, 

In deze parkpost wil ik mij graag aan u voorstellen. Mijn naam is Antoinet de Valk en ik ben de 

nieuwe adjunct-directeur van basisschool Park16Hoven. Ik ben 43 jaar oud en woon in Schiedam met 

mijn man, mijn dochter Ella van 13 jaar en mijn zoon Jonah van 10 jaar oud.  

Ik werk inmiddels ruim 20 jaar in het onderwijs. De eerste jaren als leerkracht in de groepen 3 tot en 

met 8, vervolgens als intern begeleider en de laatste twee jaren als bouwcoördinator met 

directietaken op een grote school in Rotterdam-West. Als pabo-student wist ik al dat ik ooit als 

directielid op een basisschool zou willen werken. Toen ik de vacature voor deze functie voorbij zag 

komen was ik direct enthousiast, omdat de visie van de school sterk overeenkomt met mijn eigen 

visie op onderwijs.  

Ik kijk er erg naar uit om de kinderen te ontmoeten. Ook maak ik graag kennis met u als ouder, want 

samen met u werken wij als team aan goed onderwijs voor de kinderen. Ik hoop u snel een keer te 

spreken!  

Ik wens u en uw kinderen een heel fijn schooljaar toe, ik zie dat het team er al veel zin in heeft!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Groepsindeling schooljaar 2021-2022 

Groep 1/2A Marloes de Kreek (ma.di,wo) Anne den Hertog (wo.do.vr) 

Groep 1/2B Sandra Vermeulen (ma.di.wo) Judith Dekkers (do,vr) 

Groep 1/2C 
Sandra Henrichs (anti-pestcoördinator); samen met Dji Hsien en 
Janna Roodbol 

Groep 1/2D  Joska Erkens (ma,di,wo) Joyce Koremans (do,vr) 

Groep 1/ 2 E Angela van der Stelt 

Groep 1/2F Laurens van Bekkum 

Groep 1/2G Anne Groenenboom (ma,di,do,vr) Yolanda van Dijk (wo) 

Groep 1/2H 
Una Burmania (PLG-coördinator 1-
2) (do, vr)  

Marianne van der Kok(ma, di, 
wo) 

Groep 1-2J Dide Borst 

Groep 3A Lyanne Sangster 

Groep 3B  Annemieke van der Lelij  

Groep 3C Myrthe Erkens (ma.di.vr) Sipp Verstraten (wo,do) 

Groep 3D 
Denise van Kronenburg (ma, wo, do, 
vr) Sipp Verstraten (di) 

Groep 4A Nada Weber  

Groep 4B Denise van Boxtel (ma, di) 
Ghislaine Heij (wo, do, vr) PLG-
coördinator 3-4 

Groep 4C  Denise Schuurman (ma.di.wo) Quirine van ‘t Hoog (do, vr) 

Groep 4D Patricia Jap  

Groep 5A 
Mara Nagtegaal (ma, wo, do, vr) 
PLG-coördinator 5-6 Quirine van ‘t Hoog (di) 

Groep 5B Nanna Pierik  

Groep 5C Kelly van As 

Groep 5D Stefan Poot 

Groep 6A Sandra Bakker (ma,di, wo) Suzanne den Haan (wo,do,vr) 

Groep 6B Jamaine Hulstkamp 

Groep 6C Sanne van den Berg 

Groep 6D Luka  Heijsman 

Groep 7A  Danique Legerstee 

Groep 7B Ivan Broer 

Groep 7C Marijke van der Gaag (ma, di, vr) 
Roos Vergouwe (wo,do) PLG-
coördinator 7-8 

Groep 7D Milo van der Werf 

Groep 8A Natasja Hordijk (ma,di,wo,do vr)  Ryan Bekker (ma, di) 

Groep 8B Roos Hollenberg  
 

   
Met vriendelijke groet,  
Team Park16Hoven  
 


