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Geachte ouder(s), verzorger(s),
De groepen 8 zijn heel druk bezig met de voorbereidingen voor hun afscheid van acht jaar
basisschool. Het is voor hen, maar ook voor ouders en leerkrachten, altijd een bijzondere
periode en op de afscheidsavond zelf een bijzonder moment. We vinden het heel belangrijk
om goed af te sluiten, zodat er daarna alle ruimte is voor een nieuw begin.
Dit schooljaar nemen we niet alleen afscheid van de leerlingen van groep 8.
Juf Eline heeft een hele leuke vriend waarmee ze binnenkort gaat samenwonen. Helaas voor
ons gaan ze dat doen in Ede!!!
Juf Trudie en juf Jeannette gaan ons om een geheel andere reden verlaten. Beiden gaan ze
genieten van hun pensioen.
We vinden het heel jammer dat we deze drie juffen volgend schooljaar niet meer wekelijks
voor de klas zullen zien, maar we gunnen hen alle drie een hele mooie start van een nieuwe
fase. Voordat het zover is, zullen we ook van hen op een goede en fijne manier afscheid
nemen.
In de wetenschap dat drie leerkrachten ons zouden gaan verlaten, zijn we op zoek gegaan
naar nieuwe leerkrachten voor de school. Wij mogen ons zeer gelukkig prijzen dat we daar
heel goed in zijn geslaagd, waardoor we komend schooljaar met een voltallig team kunnen
starten.
Juf Erika is al drie dagen bij ons werkzaam, maar komt komend schooljaar de hele week in
ons team. Juf Floortje is dit jaar als inval juf gekomen en staat komend jaar volledig
opgenomen in de formatie. Ook juf Ank is komen invallen en staat komend jaar 1 dag “voor
vast” in de groep.
De nieuwe naam die u in onderstaand overzicht ziet staan is die van Mandy Cox. Juf Mandy
heeft al vele jaren ervaring en was toe aan iets nieuws. En daar zijn wij blij mee!

GROEPSVERDELING - Hoofdgebouw (Kreeft 37):

maandag :
dinsdag
:
woensdag :
donderdag :
vrijdag
:

groep 1A/2A
Julie den Hartog
Julie den Hartog
Julie den Hartog
Julie den Hartog
Julie den Hartog

groep 1B/2B
Jacqueline Kuils
Jacqueline Kuils
Jacqueline Kuils
Jacqueline Kuils
Jacqueline Kuils

groep 3A
Floortje Seinhorst
Floortje Seinhorst
Floortje Seinhorst
Floortje Seinhorst
Floortje Seinhorst

De huidige groepen A en B ( 1/2 en 3) gaan in dezelfde samenstelling verder.
De kinderen uit 2A en 2B komen samen in 3A.
groep 4A
maandag : Elma van ’t Hof
dinsdag
: Anja Neels
woensdag : Anja Neels
donderdag : Anja Neels
vrijdag
: Elma van ’t Hof

groep 4B
Erika Redert
Erika Redert
Erika Redert
Erika Redert
Erika Redert

groep 5A
Marissa Koningswoud
Marissa Koningswoud
Marissa Koningswoud
Petra Mes
Petra Mes

groep 6A
maandag : Yvonne Venneman
dinsdag
: Yvonne Venneman
woensdag : Yvonne Venneman
donderdag : Yvonne Venneman
vrijdag
: Yvonne Venneman

groep 7A
Martin de Kruijff
Martin de Kruijff
Martin de Kruijff
Martin de Kruijff
Martin de Kruijff

groep 8A
Hans van Es
Hans van Es
Arjen Wielard
Hans van Es
Hans van Es

GROEPSVERDELING - Dependance (Schelpenpad 4):
groep 1C/2C
maandag : Renate Dijkxhoorn
dinsdag
: Renate Dijkxhoorn
woensdag : Renate Dijkxhoorn
donderdag : Renate Dijkxhoorn
vrijdag
: Renate Dijkxhoorn/Leona Mooldijk

groep 3C/4C
Nely Matsinger
Nely Matsinger
Nely Matsinger
Nely Matsinger
Anke Aldus

groep 5C/6C
maandag : Mandy Cox
dinsdag
: Arjen Wielard
woensdag : Mandy Cox
donderdag : Mandy Cox
vrijdag
: Arjen Wielard

groep 7C/8C
Christiaan Rex
Christiaan Rex
Christiaan Rex
Arjen Wielard
Christiaan Rex

Overstap naar nieuw ouderplatform
Eind juli stoppen we met de Social Schools app. We stappen over naar een nieuw ouderplatform
dat gekoppeld is aan ons schooladministratiesysteem. Hierdoor hebben we veel extra
mogelijkheden om u op allerlei gebied op de hoogte te stellen. In deze veilige omgeving (AVG
proof) delen we berichtjes met u, kunt u foto’s bekijken, kunt u zich aanmelden voor activiteiten
en de tienminutenavond plannen.

Voor u is het belangrijk om alvast de nieuwe app op uw telefoon of tablet te installeren. U vindt
de app in de appstore onder de naam Parro.

Op de computer is Parro bereikbaar op: https://talk.parro.com. Handig om de link alvast op uw
bureaublad te zetten of bij de favorieten te plaatsen.
Verwijder Social Schools nog niet voor eind juli omdat we tot dat moment de berichten nog via
deze app naar u sturen. In de zomervakantie ontvangt u op het bij ons bekende e-mailadres een
link waarmee u een account kunt aanmaken in de app. Ook krijgt u per kind een unieke koppelcode,
zodat u de berichten van de groep van uw kind kunt volgen. Na de zomervakantie kunt u natuurlijk
op school terecht als het nog niet gelukt is. Meer informatie vindt u op de site onder:
www.parro.com/ouders
Met vriendelijke groet,
Marga Böhmers

3 juli:

Medewerkersdag

5 juli:

Studiedag

15 juli:

Afscheid groep 8

18 juli:

Kijkje in de nieuwe groep
Rapport mee

19 juli:

Start zomervakantie

Alle kinderen vrij

PCBS De Regenboog is één van de scholen van

