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Beste ouders en verzorgers,
Via deze nieuwsbrief informeren we u over de formatie van volgend schooljaar. Elk jaar
bekijken we zorgvuldig wat onze kinderen nodig hebben en passen we ons rooster daar op
aan.
Zoals u hieronder per groep kunt lezen hebben we dit schooljaar in een aantal klassen
gezorgd voor kleinere groepen tijdens de ochtenden. Voor de andere klassen hebben we
twee ochtenden een remedial teacher die juist met kleine groepjes aan het werk kan. We
kiezen hiervoor zodat de kinderen meer tijd van de leerkracht kunnen krijgen tijdens de
basisvakken (technisch lezen, spelling, rekenen en begrijpend lezen), die veelal op de
ochtenden gegeven worden. Op de middagen worden onder andere de creatieve- en de
wereld oriënterende vakken aangeboden. Op de dinsdagmiddag en de donderdagmiddag
zullen alle klassen aankomend schooljaar lessen aangeboden in ‘Digitale geletterdheid’.
Deze lessen zullen gegeven worden door Nienke Compier.
José Bulthuis zal volgend jaar geen onderdeel meer zijn van ons team. José werkte bij ons
op basis van ‘pay-roll’. Ze heeft een baan aangenomen in Eelde, waar we haar een fijne tijd
toewensen.
Henrieke Sakey zal een gedeelte van volgend schooljaar afwezig zijn in verband met haar
zwangerschap en het ouderschapsverlof dat daar op volgt. De taken van de schoolleider
zullen opgepakt worden door Marlon Schreuder (ook werkzaam als intern begeleider op bs
Mandegoud) en Petra van der Molen (schoolleider van obs de Lydinge in Leens). De
lesgevende taken zal Edwine Zanen vervangen.
Verder hebben zowel Nienke Compier als Edwine Zanen een vast contract gekregen, van
harte gefeliciteerd!
Groep 1-2
Tot de kerstvakantie zal groep 1-2 gezamenlijk les krijgen. Dit zal plaatsvinden in het grote
kleuterlokaal bij de kleuteringang. Na de kerstvakantie zal de groep gesplitst worden in een
aparte groep 1 en groep 2. Er kan op deze manier in een kleinere setting gericht toegewerkt
worden naar de volgende groep. Dan zal het speellokaal dat nu in gebruik is als lokaal voor
groep 2, ook weer op die manier in gebruik genomen worden.
Tot de kerstvakantie
Ma
Di
Wo
Do
Vr
Ochtend
Juf Linda
Juf Linda
Juf Franca
Juf Franca
Juf Linda
(gr.2)
Middag
Juf Linda
Juf Linda
-Juf Franca
--
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Na de kerstvakantie
Na de kerstvakantie zullen de groepen 1 en 2 apart van elkaar les krijgen. De groep groeit
weer gedurende het jaar, waar we enorm trots op zijn.
Groep 1
Ma
Di
Wo
Do
Vr
Ochtend
Juf Franca
Juf Franca
Juf Edwine
Juf Edwine
--Middag

Juf Franca

Juf Franca

--

Juf Edwine

--

Ma
Juf Linda
Juf Linda

Di
Juf Linda
Juf Linda

Wo
Juf Linda
--

Do
Juf Linda
Juf Linda

Vr
Juf Edwine

Groep 2
Ochtend
Middag

Groep 3-4
Groep 3-4 zal vier ochtenden gesplitst worden, daarom ziet u bij de ochtenden twee
leerkrachten staan. Maandagochtend, dinsdag- en donderdagmiddag worden de groepen
grotendeels gesplitst doordat de kinderen levensbeschouwelijke les en gymles van
vakleerkrachten krijgen.
Tot de kerstvakantie
Ma
Di
Wo
Do
Vr
Ochtend
Juf Ellen
Juf Ellen
Juf Ellen
Juf Linda
Juf Andrea
Juf Nienke
Juf Nienke
Juf Nienke
Juf Nienke
Middag

Juf Ellen

Juf Ellen

--

Juf Linda

--

Na de kerstvakantie
Na de kerstvakantie zal juf Linda volledig lesgeven aan groep 2 en gaat juf Nienke meer
lesgeven aan groep 3-4.
Ma
Di
Wo
Do
Vr
Ochtend
Juf Nienke
Juf Ellen
Juf Ellen
Juf Ellen
Juf Andrea
Juf Nienke
Juf Nienke
Juf Nienke
Juf Nienke
Middag

Juf Nienke

Juf Ellen

--

Juf Ellen

--

Groep 5-6
Groep 5-6 maakt gebruik van de twee ochtenden remedial teacher (Marlon Schreuder, ook
intern begeleider) Zoals u in de inleiding heeft kunnen lezen, doen we dit zodat de kinderen
in kleine groepjes extra instructietijd kunnen krijgen tijdens de basisvakken.
Ma
Di
Wo
Do
Vr
Ochtend
Juf Andrea
Juf Andrea
Juf Sieneke
Juf Sieneke
Juf Sieneke
Middag

Juf Andrea

Juf Andrea

--

Juf Sieneke
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Juf Andrea

Groep 7-8
Groep 7-8 wordt op een ochtend gesplitst Met die reden staan er twee leerkrachten op een
ochtend. Groep 7-8 maakt gebruik van de twee ochtenden remedial teacher (Marlon
Schreuder, ook intern begeleider) Zoals u in de inleiding heeft kunnen lezen, doen we dit
zodat de kinderen in kleine groepjes extra instructietijd kunnen krijgen tijdens de
basisvakken.
Henrieke zal in de loop van het jaar vervangen worden door Edwine Zanen.

Ochtend

Ma
Juf Geertje

Di
Juf Geertje

Wo
Juf Geertje

Do
Juf Geertje

Vr
Juf Geertje

Middag

Juf Geertje

Juf Geertje

--

Juf Geertje

Juf Henrieke
Juf Henrieke

Ten slotte
Naast de groepsleerkrachten bestaat ons schoolteam ook uit:
 Twee vakleerkrachten gym: Annemiek Steendam en Luit Zuidersma;
 Een vakleerkracht levensbeschouwelijk onderwijs: Nathalie van der Bleek;
 Een intern begeleider: Marlon Schreuder;
 Een schoolleider: Henrieke Sakey.
Via deze informatiebrief hoop ik u voldoende op de hoogte te hebben gebracht. Ik hoor het
graag van u als u vragen heeft.
Met vriendelijke groet,
Henrieke Sakey
Schoolleider bs Mandegoud
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