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Formatie en groepsindeling 2018-2019
Voor de formatie en groepsindeling van volgend schooljaar, zijn we uitgegaan
van een aantal uitgangspunten (goed onderwijs geven, financieel de zaken op
orde hebben en een evenredige verdeling van het aantal kinderen).
We borduren voort op de goede ervaringen van de afgelopen jaren.
Deze uitgangspunten en dan vooral de evenredige verdeling van het aantal
kinderen hebben geleid tot het maken van 3 combinatiegroepen.
We werken volgend jaar met een groep 1-2, groep 3-4-5 en groep 6-7-8.
Deze formatie en groepsindeling zijn met de Medezeggenschapsraad
besproken en vastgesteld. De formatie en groepsverdeling zien er als volgt uit.
Ad Lingsveld
Fraukje van den Berg
Annelies Hollebrands
Nomie Veerkamp
Sophia van Uden
Femke Peters
Dorothé van der Werf
Thea Alkemade

Locatieleider en leerkracht van groep 3-4-5 op do-vr.
Leerkracht van groep 1-2 op ma-di-wo.
Leerkracht van groep 1-2 op do-vr.
Leerkracht van groep 3-4-5 op ma-di-wo.
Leerkracht van groep 6-7-8 op ma-di-wo.
Leerkracht van groep 6-7-8 op do-vr.
Intern begeleider, Dorothé is de nieuwe intern
begeleider van 3 van de 4 kleine scholen.
Directeur van de 4 kleine scholen.

Onderwijsinspectie
Dinsdag 12 juni is de onderwijsinspectie een dag op onze school geweest voor
een thematisch schoolbezoek Didactisch Handelen.
De inspecteur was onder de indruk van de manier waarop wij lesgeven.
Zij beoordeelde ons met een GOED! En daar zijn we trots op!
Foto’s van de schoolfotograaf
Gisteren heeft u de foto’s van de schoolfotograaf ontvangen. Wilt u het mapje
met de betaling uiterlijk vrijdag 29 juni inleveren in de grijze bak in de
koffiekamer. Dank u wel.
De laatste schoolweek
Woensdag 4 juli wordt de eindfilm van groep 6/7/8 vertoond in de Hostert.
De groepen 1 t/m 5 verzorgen deze avond een optreden.
De ouders, broertjes en zusjes van kinderen uit groep 1 t/m 5 zijn die avond
van harte welkom. De kinderen uit groep 6/7/8 mogen bij hun eigen juf extra
kaartjes vragen.
De laatste schooldag donderdag 5 juli gaan de kinderen wennen in de nieuwe
groep. Dit betekent dat groep 8 pas rond 10.30 uur op school hoeft te zijn.
De kinderen van groep 2 glijden uit naar groep 3 tussen 8.30 en 9.00 uur.
Ouders zijn hierbij van harte welkom.
Op die dag sluiten de deuren om 14.00 uur en start de zomervakantie.
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Jeugdsoos
Beste kinderen,
Alle kinderen van groep 5,6,7 en 8 zijn welkom op de jeugdsoos.
De laatste jeugdsoos van dit schooljaar zal plaatsvinden op vrijdag 22 juni
van 19.00 tot 21.00 uur.
We gaan kruisboogschieten, als je zin hebt zien we je dan om 19.00 uur.
De entree is € 1,50 per kind. Drinken kost € 1,00 en een zakje chips
of snoep € 0,65. Graag je gymschoenen meenemen.
We hopen dat jullie er allemaal weer veel zin in hebben.
Groetjes Linda, Suzanne en Yvonne

