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24 juni 2022 

 
 
 
 
 
 

 
Beste ouders/verzorgers, 
 
U heeft vandaag al een bericht gehad over de groepsindeling van volgend jaar, behalve als uw kind in groep 6 
of 7 zit. In deze nieuwsbrief het totaaloverzicht, wie werkt volgend jaar in welke groep en in welk lokaal. 
Komende donderdag, tijdens de doorschuifmiddag gaan alle kinderen al met hun nieuwe groep naar dit lokaal. 
Hoe de doorschuifmiddag eruit ziet leest u verderop in deze nieuwsbrief. 
 
Mischa Roberts en Bianca Steman  
 

  

BELANGRIJKE DATA 
 

Donderdag 30 juni  Doorschuifmiddag 

Maandag 4 juli   Studiedag, groep 1-2 vrij 

Donderdag 7 juli  Musical groep 8 

Dinsdag 12 juli   Bedankmiddag vaste vrijwilligers   

    Uitzwaaien groep 8 

Vrijdag 15 juli   12:15 uur start zomervakantie 

 

Volgende week alle vakanties en studiedagen volgend jaar. Houd u alvast rekening met een studiedag met 

startgesprekken op woensdag 14 september en een studiedag op 4 oktober. 

 

  

NIEUW MR-LID NAMENS DE OUDERS 

 
Hallo allemaal, 

  

Mijn naam is Thomas van der Zwet Slotenmaker en ik heb mij onlangs 

aangemeld om deel te nemen aan de medezeggenschapsraad. 

  

Ik ben een geboren en getogen IJmuidenaar en heb zelf ook op de 

Franciscusschool gezeten (zelfs mijn vader voor mij in de jaren 50). Ik ben 

getrouwd met Angela en heb 2 kinderen (Sophie in groep 4 en Luuk in groep 

2), daarnaast hebben we ook nog 2 katten en 2 konijnen waarmee het altijd 

bedrijvig is in huize van der Zwet.  

  

Ik ben werkzaam als Financieel Controleur voor een Amerikaans bedrijf in de 

dierengeneeskunde en mag werken met dierenartsen en onderzoekers over de 

hele wereld. Dat betekent soms heel vroeg opstaan voor een afspraak met 

mijn Australische collega's en soms heel laat met mijn collega's in Amerika. Dit 

geeft mij gelukkig wel veel vrije tijd overdag waarin ik graag dingen onderneem 

met de kinderen. 

  

Reden om mij aan te melden is dat ik mij meer betrokken wil voelen. De schoolervaring welke mijn, maar zeker 

ook andere, kinderen op school meemaken is een ervaring waar ze de rest van hun leven met plezier op 

moeten terugkijken.    
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FORMATIE 
 

U las het eerder al in de nieuwsbrief. Iedere groep heeft volgend jaar een leerkracht.  
In het schema hieronder ziet u welke leerkrachten volgend jaar op de Franciscusschool werken. 

 

 
We nemen helaas afscheid van meester Retse. Hij is verhuisd en kreeg de opvang van zijn kinderen niet rond. 

Hierdoor heeft hij een baan moeten zoeken in de buurt van zijn nieuwe woonplaats, en dat is gelukt. Wij vinden 

dat heel jammer maar wensen hem uiteraard veel succes. 

Ook juf Marjolijn komt niet terug op de Franciscusschool. Haar werkzaamheden als bovenschools 

schoolopleider zijn niet makkelijk te combineren met die van leerkracht op een vaste dag per week. 

Meester Sander gaat naar het Kompas waar hij lesgeeft en ook een dag de gymlessen verzorgt. 

Tot slot zal onderwijsassistent Danaë haar opleiding weer fulltime gaan oppakken. We hopen haar in de 

toekomst weer te verwelkomen. 

 
Gelukkig zijn er ook nieuwe collega’s.  

In groep 1-2b verwelkomen wij juf Saskia van Zuijlen. 

In groep 3b juf Demi Vlieland 

In groep 4a juf Eline van Leeuwen 

In groep 5a juf Marieke Mulder en juf Maaike Goos 

Binnenkort zullen zij zich aan u voorstellen. 

 
De gymlessen worden weer door meester Maarten verzorgd.  

 

Juf Annemiek geeft op 2 dagen NT-2 lessen aan kinderen in de groepen 1 tot en met 3. 

Juf Wilma en juf Irene gaan individuele kinderen of groepjes kinderen begeleiden. 

En juf Daniëlle en juf Lisette gaan ook ondersteuning bieden aan groepjes kinderen binnen of buiten de groep.  

groep ma di wo do vr 

1-2A juf Roeliene juf Roeliene juf Roeliene/juf Anita juf Anita juf Anita 

1-2B juf Mariëlle juf Mariëlle juf Mariëlle juf Merel M juf Merel M 

1-2C juf Fauve juf Fauve juf Fauve juf Fauve juf Fauve 

1-2D juf Saskia (juf Feride) juf Saskia (juf Feride) juf Saskia juf Daniëlle juf Daniëlle 

1-2E juf Merel G juf Merel G juf Merel G juf Martine juf Martine 

3A juf Liselotte  juf Liselotte juf Steffie juf Steffie juf Steffie 

3B juf Demi juf Demi/Annemiek juf Demi/juf Annemiek juf Demi juf Demi 

3C juf Careline/juf Dominque juf Careline/juf Dominique juf Careline  juf Careline juf Dominique 

4A juf Kayleigh  juf Kayleigh  juf Eline  juf Eline  juf Eline 

4B juf Annemarie/juf Katja juf Annemarie/juf Katja juf Annemarie/juf Katja juf Sanne juf Sanne  

gr.45 juf Kimberley/juf Daniëlle juf Daniëlle juf Kimberley juf Kimberley juf Kimberley/juf Daniëlle 

5A juf Marieke juf Marieke juf Maaike juf Maaike juf Maaike  

5B juf Renske/meester Mathijs juf Renske   juf Renske meester Mathijs meester Mathijs 

6A juf Denise juf Denise  juf Denise  juf Denise  juf Denise  

6B juf Trudy juf Trudy juf Trudy juf Trudy juf Trudy 

6C juf Lisanne juf Lisanne juf Cécile  juf Lisanne juf Cecile 

7A meester Joeri meester Joeri meester Joeri  meester Joeri  meester Joeri  

7B juf Henriette juf Kathinka juf Kathinka juf Kathinka juf Kathinka 

8A juf Mirjam juf Mirjam juf Monique juf Monique juf Monique 

8B juf Chrissie juf Henriette juf Henriette juf Chrissie juf Chrissie 

8C juf Louise juf Louise 
juf Louise juf Louise 

juf Louise 



  

3 
 

 

 

  
 

PBS 

 
In deze warme dagen is het opfrissen van de volgende gedragsverwachtingen geen overbodige luxe.  

Deze week dus de herhaling van de gedragsverwachtingen voor het spelen op het schoolplein. 

Dit zijn de verwachtingen die wij in de lessen gaan herhalen: 

 

•Ik speel samen met anderen, want daar hebben we plezier van  

•Als iemand zegt, STOP, dan houd ik onmiddellijk op, want dat is veilig 

•Ik gebruik het materiaal waar het voor bedoeld is, want dan gedraag ik mij verantwoordelijk  

•Ik houd mijn handen en voeten bij mezelf, want dat is veilig  

•Ik houd rekening met een ander en help anderen als dat nodig is, want dan gedraag ik mij 

verantwoordelijk 

 

 
 


