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Beste ouders en verzorgers,  
  
Via deze nieuwsbrief informeren we u over de formatie van volgend schooljaar. Elk jaar 
krijgen we aan de hand van ons leerlingaantal het aantal uren leerkrachtentijd (formatie) 
toegewezen. Dit schooljaar zijn daar extra subsidies aan toegevoegd vanuit het Nationaal 
Programma Onderwijs (NPO) om de eventuele achterstanden tegen te gaan. Dit is heel fijn 
voor de school, we nemen in gedachten mee dat een deel van de leerkrachten die ingezet 
worden op tijdelijke basis werkt. We bekijken zorgvuldig wat de kinderen op onze school 
nodig hebben en richten de formatie daar naar in. Dit bespreken we met de 
medezeggenschapsraad.  
 
Dagdelen splitsen 
Zoals u hieronder per groep kunt lezen hebben we dit schooljaar in de groepen 3-8 gezorgd 
voor kleinere groepen tijdens een aantal dagdelen. We kiezen hiervoor zodat de kinderen 
meer tijd van de leerkracht kunnen krijgen tijdens de basisvakken (technisch lezen, spelling, 
rekenen en begrijpend lezen).  
Daarnaast kunnen we mede van de NPO-gelden op twee dagen een leerkracht inzetten die 
groepen kinderen begeleidt. Ilse Bos zal dit gaan doen. Ilse heeft afgelopen jaar haar 
eindstage van de pedagogische academie bij ons in groep 7-8 gedaan.  
 
Speciale vakken 
Op de dinsdag en de donderdag zullen alle klassen aankomend schooljaar ook weer lessen 
levensbeschouwelijk onderwijs van Nathalie van der Bleek  aangeboden krijgen. Daarnaast 
krijgen alle kinderen wekelijks lessen in digitale geletterdheid. Deze lessen zullen gegeven 
worden door Nienke Compier.  Op dinsdag en woensdag geeft Ewart Gerristen gymlessen.  
 
Afscheid 
Jeroen Remerie heeft een baan aangenomen in Groningen. 
We wensen hem een heel fijne nieuwe werkplek toe!   
Fieneke Tebbens-Torringa heeft volgend jaar geen vaste klas, 
maar we zullen haar wellicht voor invaldagen op school zien.  
  
 
Groep 1-2  
Deze groep zal gedurende het schooljaar groeien. Zo rond de voorjaarsvakantie zal groep  
1-2 daarom gesplitst worden. Tot die tijd zal Anne Boven op drie ochtenden de leerkracht 
ondersteunen in de rol van onderwijsassistent.  
 

  Ma  Di   Wo   Do   Vr   

Ochtend   Juf Linda  Juf Linda  Juf Linda  Juf Linda  Juf Geertje   
Middag   Juf Linda  Juf Linda  Juf Geertje Juf Linda   --  
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Groep 3-4  

Groep 3-4 zal drie dagdelen gesplitst worden, daarom ziet u daar twee leerkrachten staan. 
 

  Ma  Di   Wo   Do   Vr   

Ochtend   Juf Diana  
  

Juf Ellen  
Juf Diana 
  

Juf Ellen   Juf Ellen  
Juf Diana  

Juf Diana  
  

Middag   Juf Diana  Juf Ellen  
Juf Diana 

Juf Ellen Juf Ellen  Juf Diana 

  
  
Groep 5-6  

Groep 5-6 zal drie dagdelen gesplitst worden, daarom ziet u bij die de dagdelen twee 

leerkrachten staan.    

  Ma  Di   Wo   Do   Vr   

Ochtend   Juf Nienke 
  

Juf Nienke 
  

Juf Sieneke 
Juf Marlon 

Juf Sieneke 
Juf Marlon 

Juf Sieneke  
Juf Nienke 
  

Middag   Juf Nienke  Juf Nienke Juf Sieneke Juf Sieneke  Juf Nienke 

  
 
Groep 7-8  
Groep 7-8 wordt vier dagdelen gesplitst, daarom ziet u bij de daar twee leerkrachten staan.  
  

  Ma  Di   Wo   Do   Vr   

Ochtend   Juf Geertje  
Juf Andrea 
  

Juf Geertje  
Juf Andrea 

Juf Geertje  
Juf Andrea 

Juf Geertje  
  

Juf Andrea 

Middag   Juf Geertje 
Juf Andrea 

Juf Geertje  Juf Andrea Juf Geertje  Juf Andrea  

  
  
  
Ten slotte  
Naast de groeps- en vakleerkrachten bestaat ons 
schoolteam ook uit:   

• Een administratief medewerker: Heleen Roelink 
• Een intern begeleider: Marlon Oolders  
• Een directeur: Henrieke Sakey.  

  
Via deze informatiebrief hoop ik u voldoende op de hoogte te hebben gebracht. Ik hoor graag 
van u als u vragen heeft.   
  
Met vriendelijke groet,  
Henrieke Sakey  
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