
Schoolnieuwsbrief mei 2022

Groepsverdeling/leerkrachtbezetting 2022-2023
Hieronder treft u de formatie voor volgend schooljaar aan. Zoals u ziet zal Jane volgend schooljaar weer aan
het werk gaan, we zijn hier erg blij mee. De inzet van Jane als gedragsspecialist is nu nog niet duidelijk, dit
hoort u later. Voor de zomervakantie zal zij af en toe al in de school en in de klas rondlopen. Ook ziet u de
naam van een nieuwe leerkracht staan: Laura Doodeman. Zij stelt zich in deze nieuwsbrief aan u voor. We
zijn erg blij haar volgend schooljaar op school te mogen verwelkomen.
Komend schooljaar werken we weer met 4 reguliere combinatiegroepen. Het werken met 3 leerjaren in een
groep werkte goed voor het op maat en doelgericht werken, maar bleek in combinatie met de corona
maatregelen en de huidige arbeidsmarkt een te kwetsbare keuze. We zullen volgend schooljaar het
doelgericht werken voortzetten in aangepaste vorm. Voor de ouders van groep 7-8 volgend jaar is bij deze
nieuwsbrief een aparte informatiebrief toegevoegd.

Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

1-2
20 kn plus instromers

Bluette Bluette Bluette Joke Joke

3-4
16 kn

Dorenda Dorenda Dorenda Monique Monique

5-6
14 kn

Laura Laura Laura Laura Laura

7-8
21 kn

Jane
Rosanne
(onderwijsass)

Jane
Rosanne

Astrid/Jane Astrid
Rosanne

Astrid
Rosanne

Intern begeleider Yvonne Yvonne (om
de week)

Taal en leescoördinator Bluette
(ochtend)

Vakleerkracht gym Lily

ICT coördinator Marijke (om
de week)

Directie Alet Alet Alet

Conciërge/
administratief

Corina Corina Corina



medewerker

Schoonmaak Corina Erzsébet Erzsébet Marit Marit

Vakantierooster 2022-2023 (zonder leerlingloze dagen)

U treft het vakantierooster als bijlage bij deze nieuwsbrief aan. In juni volgt het rooster inclusief de

leerlingloze dagen.

Voorstellen Laura Doodeman

Hoi, ik ben Laura!

Volgend jaar sluit ik mij aan bij het team van de Jozef en

Mariaschool.

Ik kom uit Wognum en ben 21 jaar oud. Ik ben net

afgestudeerd en heb er enorm zin in om volgend jaar

zelfstandig voor de klas te staan. Ik hou ervan om samen

met de kinderen leuke/leerzame activiteiten te

ondernemen. Verder hou ik van een uitdaging en wil ik

samen met de klas meegroeien in het gezamenlijke

leerproces.

Tot volgend schooljaar.

Bag2School

Woensdag 15 juni is de laatste Bag2School kledinginzameling van dit schooljaar. Vanaf maandag 13

juni kunt de zakken al op school inleveren. De opbrengst van de inzameling in april was € 149,40!

Een mooi bedrag om opnieuw na te streven!

Nieuws uit de peuterspeelzaal

Als bijlage bij deze nieuwsbrief treft u nieuws uit de peuterspeelzaal aan.



Agenda

26 en 27 mei: Hemelvaart (vrij)
6 juni 2e Pinksterdag (vrij)
9 juni: schoolreisje groep 1 t/m 6
15 juni: Bag2School
15 juni: Ondersteuningsteam 5
10 juni: beide groepen 4-5-6 zwemmen
27 juni: leerlingloze dag (alle kinderen vrij)
24 juni: groep 7-8 zwemmen

In het zonnetje: Van harte gefelicteerd! En: welkom op school!

In mei zijn/waren jarig:

1 mei: Perry  (groep 7)
5 mei: Joeri (groep 3), Mike (groep 6)
7 mei: Joey (groep 5), Finn (groep 6)
10 mei: Sieb (groep 8)
17 mei: Romy (groep 5)
27 mei: Nienke (groep 8)

Nieuw op school: Marley (werd 17 mei 4 jaar)




