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Schoolreis kleuters
Donderdag 14 juli gaan we met de groepen 0,1 en 2 op schoolreis naar Hullies.
De kinderen worden gewoon om 08.30uur op school verwacht en zullen ook zoals
gewoonlijk om 14.45 uur uit zijn. Vervoer us via de klassenouders geregeld, dank
hiervoor!
De kinderen nemen allemaal zelf iets van fruit mee, een lunch en drinken. Liefst in een
beker, zodat ze deze eventueel kunnen navullen.
Wij hebben er zin in!
Leerkrachten groepen 0,1 en 2

o.a.

Hoera!
Onze zij-instromers Marieke en Marlou
hebben allebei hun Pabo-diploma gehaald!
Van harte gefeliciteerd!
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De groeps- en personeelsverdeling 2022-2023
Jaarlijks bepalen we met elkaar hoe de groepen geformeerd moeten worden in relatie tot het beschikbare geld en personeel. Het
leerlingenaantal maakt dat we met 18 groepen kunnen starten komend schooljaar, heel fijn. Bijzonder is de extra kleutergroep
komend schooljaar; we beginnen met 5 kleutergroepen. Zij hebben vandaag de namenlijst van de groep mee naar huis gekregen.
Door de extra kleutergroep bij de start gaan we intern van lokaal wisselen. Groep 4 juichte al “want ze gaan volgend jaar ook naar
boven” (als ze in groep 5 zitten).
Gelukkig hebben we verschillende reacties ontvangen op de vacature voor leraar in groep 6. We zijn blij Romy Bakkum te kunnen
verwelkomen in ons team. Romy is bekend met de Uilenbrink vanwege haar LIO stage een tijd geleden.
Komende week zijn er nog sollicitatiegesprekken met onderwijsassistenten om de twee vacatures in te vullen. We hebben veel
reacties ontvangen en vertrouwen op een fijne aanvulling op ons team. Na de vakantie starten we ook met een sollicitatieprocedure voor een nieuwe teamleider. Om aan het begin van het schooljaar het vertrek van de teamleiders op te vangen zijn er enkele
aanpassingen ter overbrugging gedaan. Zo werkt Thea Schellekens vanaf de aanvang van het schooljaar de hele week in haar
groep, zodat Carolien meer tijd heeft voor haar rol als teamleider.
Ook starten we met collega Ilse die zich gaat ontwikkelen tot gedragsspecialist, een mooie kwaliteitsimpuls.
Vandaag zijn de kinderen ingelicht bij wie ze volgend jaar in de groep zitten. Ieder jaar maken we bewust de keuze welke groep
naar welke leerkracht gaat. Al deze gegevens leiden tot de volgende groepsverdeling:
1

indeling is mee naar huis

Tanja Valks
Mirelle Schoonenberg

Maandag en dinsdag
Woensdag t/m vrijdagochtend

1

indeling is mee naar huis

Doreth Romeijnders
Tanja Valks

Maandag t/m donderdag
Vrijdag

2

indeling is mee naar huis

Berdien v.d. Meijden
Lucie van Oort

Dinsdag t/m donderdag
Maandag en vrijdag

2

indeling is mee naar huis

Gwen van den Bos
Cindy Megens

Maandag en vrijdag
Dinsdag t/m donderdag

2

indeling is mee naar huis

Janneke van Aspert
Lieke van der Velden

Maandag en dinsdag
Woensdag tot en met vrijdag

3

2 G/C

Chantal van Schaijk
Patricia Kuijpers

Maandag en dinsdag (soms woensdag)
Woensdag t/m vrijdag

3

2 L/L

Ellen v.d. Schuit
Marion Krol

Maandag, dinsdag en deel woensdagen
Aantal woensdagen tot en met vrijdag

4

3 C/P

Loes van der Velden
Kelly van der Leest

Maandag tot en met donderdag
Vrijdag

4

3 E/M

Imke van Genugten
Kelly van der Leest

Woensdag tot en met vrijdag
Maandag en dinsdag

5

4 I/J/M

Thea Schellekens
Carolien Hulsbergen

Maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag
Donderdag

5

4 l/B

Lieke van Lamoen
Susan Terpstra

Maandag, dinsdag, woensdag (om de week)
Woensdag (om de week), donderdag, vrijdag

6

5 T/C

Romy Bakkum

Gehele week

6

5 L/S

Ellen Schrager
Anne Dortmans (LIO)

Gehele week

7

6E

Joepke Hageman

Gehele week

7

6 M/K

Ellen Hoppenbrouwers
Suzan Peters

Maandag en dinsdag
Woensdag t/m vrijdag

8

7 M/A

Ilse van Gaal
Marieke Vervloed

Gehele week
Donderdag

8

7 E/S

Joost v.d. Biggelaar
Inge Salzmann

Maandag en dinsdag
Woensdag t/m vrijdag

8

7 J

Mechiel de Wit
Marieke Vervloed

Maandag t/m donderdag
Vrijdag
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Overige functies:
Onderwijsassistent

VACATURE

Onderwijsassistent

Ingrid Martens

Onderwijsassistent

VACATURE

Onderwijsassistent

Annet Meeuwissen

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend

Topklas natuur en techniek

Jorine van Marrewijk

Woensdag en donderdag

Vakleerkracht techniek

Jorine van Marrewijk

Vrijdag

Vakleerkracht handvaardigheid

Marian van Mierlo

Vrijdag

Leerkrachtondersteuner

Hanneke Walboomers

Maandag, donderdag en vrijdagochtend

Interne begeleiding (groepen 1 t/m 5)

Marian van Mierlo

Maandag tot en met woensdag

Interne begeleiding (groepen 6 t/m 8)

Janine Reijnders

Dinsdag en donderdag

Interne begeleiding gedrag

Ilse van Gaal

Donderdag

Flex leraar

Annemiek Verhaaren

Maandag, dinsdag en donderdag

Flex Leraar

Ellen Hoppenbrouwers

Donderdag

Flex Leraar

Nancy Emons

Woensdag, donderdag, vrijdag

Event manager

Joost van de Biggelaar

Woensdag (waarvan een deel ook flexleraar)

Meerbegaafden

Gwen van den Bos

Dinsdagochtend

Meerbegaafden

Inge Salzmann

Dinsdagochtend

ICT coördinator

Derk-Jan van der Vught

Eén dagdeel per week

Administratief medewerker

Rianne Huberts

Dinsdag en donderdag

Conciërge

Carin van Doorn

Alle ochtenden

Directeur

Marly de Jong

Dinsdag t/m vrijdag

Teamleider

VACATURE

Teamleider

Carolien Hulsbergen

Maandag, dinsdag en donderdag

Maandag t/m woensdag
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