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Hiep, hiep, hoera!
We hebben een nieuwe collega!

De sollicitatieprocedure is succesvol beëindigd.
In het nieuwe schooljaar zal juf Sonja Schop starten op onze school.
Daar zijn we heel blij mee!
In de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar stelt Sonja zich voor. Voor
de vakantie komt zij kennis maken met de kinderen van de school.

Het plaatje voor komend schooljaar is compleet!
De formatie is al een tijdje rond, de praktische invulling heeft wat tijd nodig gehad.
Onze visie staat voorop: We gaan en staan voor elk kind in ontwikkeling!
Onze 4 pijlers:

Respect en vertrouwen

Samen geven we sturing aan een passend leerproces

Wij leren door positieve interactie

Wij leren in verbinding
Met dit als leidraad hebben we gekozen om komend schooljaar in 3 bouwen te gaan werken: de
onderbouw (OB), de middenbouw (MB) en de bovenbouw (BB).
Dat gaat er als volgt uitzien:
BOUW

GROEP

LEERKRACHTEN

Onderbouw

1-2-3

Middenbouw

4-5-6

Bovenbouw

7-8

Juf Mariska
Juf Meta
Meester Luuk
Juf Sanne
Meester Luuk
Juf Meta
Juf Sonja
Juf Annemarie
Meester Luuk

In iedere bouw zijn er gedurende de week 3 groepsleerkrachten aanwezig die gezamenlijk het
onderwijs van de verschillende groepen in deze bouw verzorgen.
Er zal een gezamenlijke start van de dag zijn. Ook de Kanjertraining, het eten en drinken, gym/spelen
en Dam Vinci zullen zorgen voor de sociale momenten en het groeps-bouw-gevoel.
Bij elke bouw is 1 leerkracht de eindverantwoordelijke, deze staat in het schema dik gedrukt.
In de praktijk start de dag als volgt:
8.20 uur gaan de deuren open.
Groepen 1 en 2 komen binnen bij de kleuteringang en verzamelen in de klas bij juf Mariska.
Groep 3 komt binnen bij de ingang aan de voorzijde en gaat naar het tussenlokaal, daar is meester
Luuk.
Groepen 4, 5 en 6 komen via de ingang aan de voorzijde naar binnen en starten in de klas met de
paarse deur bij juf Sanne.
Groepen 7 en 8 lopen door de ingang aan de voorzijde naar binnen en beginnen in het eerste lokaal
links, samen met juf Sonja.
De bel gaat om 8.30 uur en de lesdag begint.
U bent van harte welkom op de algemene informatie avond van 3 september aanstaande. Op deze
avond informeren we u over ons onderwijs, onze ontwikkelingen en de aanpak in de verschillende
bouwen.

