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Belangrijke data
Dinsdag 2 juli
Rapportgesprekken

Beste ouders/verzorgers,
Deze nieuwsbrief gaat over personele
zaken en de groepsverdeling van
komend schooljaar. Ook informeer ik
u over regels voor het aanvragen van
vakantieverlof. Voor vragen kunt
altijd contact opnemen.
Vriendelijke groeten van Yvonne
Gerdes

Team
Om te beginnen is er veel nieuws te
melden over personele zaken.
Juf Thea Wilkens gaat een nieuwe
uitdaging aan. Zij gaat werken op OBS
de Bascule in Nieuw-Amsterdam; een
grote school met nieuwe kansen en
wellicht meer mogelijkheden. Thea
had eerder dit jaar al aangegeven dat
ze toe was aan een nieuwe uitdaging.
Juf Chantal Wiebing stopt ook op De
Runde na dit schooljaar. Zij heeft een
baan op OBS ’t Swarte Meer
aanvaard. Chantal wilde graag één
vaste groep op een school en dat
krijgt ze volgend jaar.
Juf Lieselot Dekker deed dit
schooljaar een deel van de
vervanging van juf Janneke Lamain.
Lieselot heeft gehoord dat ze een
vaste aanstelling krijgt! Daar is
ontzettend blij mee. Ze gaat na de
vakantie werken op OBS De Kubus.
In overleg hebben we besloten dat juf
Janneke Lamain haar re-integratie
niet op De Runde, maar op De Meent
gaat voortzetten. Daar heeft ze alle
tijd en ruimte om rustig te re-

integreren.
Van juf Margreth Hartmann wist u al
dat ze volledig gaat werken op De
Bente en dat juf Alie Breider voor
haar in de plaats is gekomen. Alie is
werkzaam op De Runde en na de
vakantie ook op De Meent.
Er komen nieuwe collega’s voor
terug. Die komen (deels) uit ons eigen
cluster. Juf Marieke Lange (van De
Meent) en juf Tineke Brijan (van De
Bente) komen ons team versterken.
De vervanging van juf Janneke wordt
ingevuld door juf Alicia Tibbe. Zij
werkt momenteel nog op Op ’t Veld
en De Barg.
De nieuwe leerkrachten komen nog
voor de zomervakantie kennismaken
met de kinderen.

Woensdag 3 juli
Studiedag; leerlingen
vrij
Donderdag 4 juli
Rapportgesprekken
Maandag 8 juli
Oud papier
Woensdag 10 juli
Vossenjacht
Donderdag 11 juli
Doorschuiven van de
groepen
(kennismaken)
Afscheid groep 8 (bbq)
Vrijdag 12 juli
Kinderen om 12 uur
vrij

Er zijn dus best veel wisselingen. We
gunnen de collega’s een nieuwe baan
en nieuwe mogelijkheden, maar gaan
ze ook missen.
We bedanken juf Thea, juf Chantal,
juf Lieselot en juf Margreth voor de
fijne samenwerking en wensen ze
heel veel
plezier op
hun
nieuwe
school!
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Groepen
De groepsindeling voor komend
schooljaar ziet er als volgt uit:
1/2 Tineke Brijan
 Maandag t/m donderdag
 Kleuters zijn vrijdag vrij

Nu

Nieuw

TSO lokaal
onderbouw

1/2

1/2

TSO lokaal
onderbouw

Linda Hobers
 Woensdag t/m vrijdag
 De groep kan om de week
op woensdag gesplitst
worden

3

3/4

4/5

5 (op maandag,
dinsdag en
woensdag)

Janet Haneman
 Maandag
t/m
woensdag

6

7

5/7

6 (en donderdag
en vrijdag 5/6)

8

8

3/4 Gerda Luiken
 Op maandag en dinsdag
 Woensdag om de week

5

Marieke
Lange
Groep 5/6
samen op
donderdag
en vrijdag

6

Grietje Havinga
 Maandag
t/m
woensdag

7

Vervanger van Janneke
Lamain




8

Waar komen de nieuwe
groepen?

Maandag t/m vrijdag
Woensdagen om de week
afgewisseld met Marieke
Lange

Marloes Menzen
Hele week

Alle groepen hebben maximaal twee
vaste leerkrachten. We hebben
zoveel mogelijk homogene groepen
kunnen maken. Groep 5/6 is op
donderdag en vrijdag samengevoegd
tot een combinatiegroep. De rest van
week zijn deze groepen gesplitst in
groep 5 en groep 6.

Verlofaanvraag vakantie
De zomervakantie staat weer voor de
deur. In deze periode krijg ik
regelmatig verzoeken of kinderen
vroeger op
vakantie mogen.
Dat mag helaas
niet! Er wordt
door de leerplicht
steeds strenger
gecontroleerd op
de reden van
afwezigheid van
kinderen vlak
voor de vakantie,
ook op
ziekmeldingen.
Mocht u toch in
aanmerking
komen voor
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verlof, dan moet u daarvoor tijdig een
aanvraagformulier invullen en
indienen bij de locatiedirecteur. Dan
kan er, eventueel in overleg met de
leerplichtambtenaar, verlof worden
toegekend. Er zijn namelijk een paar
uitzonderingen:
Vakantieverlof mag alléén worden
verleend, wanneer het gezin in geen
enkele schoolvakantie gedurende het
schooljaar op vakantie kan gaan door
de specifieke aard van het beroep van
één van de ouders. Er moet een
werkgeversverklaring wordt overlegd
waaruit blijkt dat geen verlof binnen
de officiële schoolvakanties mogelijk
is.

Tot slot
Dit was de laatste nieuwsbrief voor
de zomervakantie. Verdere
informatie kunt u lezen via
SchouderCom.
Wij wensen iedereen alvast een hele
fijne en zonnige zomervakantie. Op
maandag 26 augustus begint er weer
een nieuw schooljaar. Tot dan!

Er kan geen verlof worden verleend:
 voor familiebezoek in het
buitenland
 vakantie in een goedkope periode
of i.v.m. speciale aanbiedingen
 vakantie i.v.m. een gewonnen
prijs
 vakantie bij gebrek aan andere
boekingsmogelijkheden
 uitnodiging van familie om buiten
de eigen schoolvakantie op
vakantie te gaan
 eerder vertrekken of later
terugkomen i.v.m.
verkeersdrukte
Verder mag er geen verlof worden
gegeven in de eerste twee lesweken
van het schooljaar. Voor verdere
informatie verwijs ik u naar onze
schoolgids.
De kinderen zijn overigens op de
vrijdagmiddag voor de zomervakantie
om 12 uur vrij!
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