
 Jaargang 21, nummer 11                                                                                                                pagina 1 
 
 

 Nieuwsbrief juni 2018   

 

 

 

EXTRA EXTRA EXTRA EXTRA  
 
 

 

Groepsverdeling 
We zijn blij te kunnen melden dat de groepsverdeling voor volgend jaar rond is! 
 
We hadden te maken met de volgende puzzelstukjes: 

 Juf Hilde blijft nog reïntegreren, maar niet meer voor de groep 

 Juf Marlies keert na haar verlof parttime terug 

 Vertrek juf Marianne (groep 5) 

 Vertrek juf Connie (ondersteuning kleuters) 

 Vertrek juf Elma (ICT) 

 Zwangerschapsverlof tot de kerstvakantie juf Corinda (keert voor 2 dagen terug) 

 Zwangerschaps- en ouderschapsverlof (gehele schooljaar) juf Corine Heemskerk 

 Formatieve ruimte door extra geld voor werkdruk verlichtende maatregelen. 
Alle puzzelstukjes zijn op hun plaats gevallen… 

In de diverse verloven hebben wij een nieuwe leerkracht benoemd: Melanie KrÖger. In de 

volgende nieuwsbrief stelt zij zich aan u voor. 

          

 ma o ma mi di o di mi woe do o do mi vr o vr m 

1/2rood Linda Linda Linda Linda Linda Linda Linda Linda xxxxx 

1/2blauw Jannette Jannette Jannette Jannette Jannette Jannette Jannette Jannette xxxxx 

3 Monique Monique Marlies Marlies Marlies Monique Monique Monique xxxxx 

4 Sjaak/ Sjaak/ Nel Nel Nel Sjaak/ Sjaak/ Sjaak xxxxx 

 Nel Nel    Nel Nel   

5 Jertske Jertske Jertske Jertske Corine M Corine M Corine M Corine M Corine M 

6 Melanie Melanie Melanie Melanie Melanie Melanie Melanie Melanie Melanie 

7 Corinda* Corinda Corinda Corinda Jose Jose Jose Jose Jose 

8 Petra Petra Petra Petra Petra of Irene Irene Irene Irene 

     Irene     

* 
Juf Corinda wordt tot de kerstvakantie vervangen door juf Irene op maandag en door juf José 
op dinsdag. 
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De interne begeleiding wordt op dinsdag, woensdag en donderdag gedaan door juf Marja. 
De Plusklas wordt één ochtend in de week door juf Rianne verzorgd. 
De ICT is twee middagen in de week in handen van meester Sjaak. 
Meneer Jan-Willem hoopt na de zomervakantie zijn taken als conciërge weer volledig te 
kunnen oppakken. Tot die tijd wordt hij vervangen door meneer Joop. 
 
Ondersteuning 
Groepen 1/2 :  juf Hilde, 3 dagdelen in de week; 
Groep 3:  juf Monique en juf Marlies, een hele dag dubbele bezetting; 
     juf Joëlle, stagiair onderwijsassistent, één dag 
Groep 4:  juf Nel en meester Sjaak, 1.5 dag dubbele bezetting 
     juf Joëlle, stagiair onderwijsassistent, één dag 
Groep 5-8 Volgens een rooster, juf Marlene, gehele week (m.u.v. dinsdag- en 

vrijdagmiddag) 
 

Directeur 
De benoemingsadviescommissie is er helaas niet in geslaagd om een geschikte directeur voor  
de Oranje Nassauschool voor te dragen aan het bestuur. Na de zomervakantie wordt een  
nieuwe wervings- en selectieronde gestart. Het contract met de huidige interim-directeur is  
daarom verlengd. 
 
Lokalenverdeling 
Bij de lokalenverdeling is rekening gehouden met leerlingen met een lichamelijke beperking 
bij het traplopen. Daarom zijn groep 6 en 8 van lokaal gewisseld. 
 
 
 

 

Enquête continurooster 
Gisteren was de laatste gelegenheid om enquêteformulieren in te leveren m.b.t. het 
continurooster. Hartelijk dank voor uw grote betrokkenheid bij dit onderwerp. 
De uitslag van de enquête is als volgt: 
De respons is 93.1 % 
82,3 % heeft gekozen vóór invoering van het continurooster. 
Dit betekent dat wij m.i.v. schooljaar 2019-2020 zullen overgaan op het continurooster. 
 


