
Nieuwsbrief 

 

Nieuwsbrief formatie 

Formatie schooljaar 22-23 
Beste ouders, verzorgers, 
 

Met het einde van het schooljaar in zicht, beginnen we ons te verheugen op het 
nieuwe schooljaar. Inmiddels is bekend welke leerkrachten komend jaar voor de 
groepen zullen staan. Hieronder kunt u de teamindeling van komend jaar vinden. De 

formatie is voorgelegd aan de Medezeggenschapsraad en de MR heeft ingestemd.  
 

Groep   Werkdagen  Leerkrachten   

1-2 A   ma  
  
  
di/do/vrij  

Rachel van der Vliet  
(zolang de re-integratie van juf Rachel nog doorloopt, 

vervangt juf Jacqueline haar op de maandag)  
Janneke Lous  

1-2 B  ma/di  
do/vrij  

Marcella van der Sluis  
Jacqueline Spitteler  

1-2 C  ma/di/do/vrij  Amber Vredeveld  

Groep 2   woe om de week  Rachel van der Vliet  
(zolang de re-integratie van juf Rachel nog doorloopt, 

vervangt juf Marcella haar de woensdag om de week)  
3  ma (om en om)  

di/woe         
do/vrij       

Katja Ruesen en Lisa Agter   
Lisa Agter  
Katja Ruesen  

 
Juf Judith is extra aanwezig in de groep op maandag-, 

dinsdag- en donderdagochtend  
4   ma/di 

woe/do/vrij    
Laura Paas  
Sema Karadavut  

5  ma/woe/do/vrij  
di 

Petra Jutte  
Sema Karadavut  

6  ma/di/woe  
  
  
  
do/vrij  

Thera van der Helm  
(zolang de re-integratie van juf Thera nog doorloopt, 

vervangt juf Astrid haar op maandag en dinsdag en juf 

Gemma op woensdag)  
Gemma Broen  

7   ma/di  
woe/do/vrij  

Rozanne Veldhoven  
Sanne Klijn  

8  ma/di/do/vrij  
woe  

Anne-Marieke Kesseler  
Laura Paas 

  



Overig   
IB onderbouw  2 ½ dag (di, do, vrij)  Alice van Ruiten  

IB bovenbouw  di / vrij  Mijke Deweer  

Gymleerkracht 3-8  di / do  Gerben Pels  

Gymleerkracht 1-2 do Roel de Jong 

Muziekleerkracht ma Imre Hartog 

Bouwcoördinator 
onderbouw  

woensdag   Marcella van der Sluis  

Bouwcoördinator 

bovenbouw  
woensdag   Rozanne Veldhoven  

Onderwijsassistent  ma/di/do  Judith Roos   
  

Onderwijsassistent  di/do  Michelle van der Kooij  

Onderwijsassistent  ma/di/woe/vrij 
(ochtenden)  

Nicoline Olieman  

Conciërge  alle ochtenden  Suzanne Hoogeveen  

Rekenspecialist  woensdag om de 

week  
Rachel van der Vliet  

Administratie  di/do  Joke van de Bogaerdt  

Directie  ma/di/woe/do  Imke Breteler  

  

PeuterOpstap naar de woensdagochtend 
Dit schooljaar is gebleken dat er een groei in leerlingenaantal is, waardoor we 
komend schooljaar starten met drie kleutergroepen. Hierdoor hebben we op de 

vrijdagochtend geen lokaal meer beschikbaar. Gelukkig kan de PeuterOpstap op 
de woensdagochtend wél doorgaan. De PeuterOpstap wordt met ingang van het 
schooljaar '22-'23 verplaatst naar de woensdagochtend, van 8.30 tot 9.30 

uur. De PeuterOpstap wordt geleid door juf Nicoline van de Johannesschool en juf 
Rosita van Skippy PePijN.  

 
Overzicht vakanties, schooltijden, studiedagen  
In de laatste nieuwsbrief van het schooljaar ontvangt u een overzicht van de 

vakantiedata, de woensdagen waarop groep 2 naar school gaat, studiedagen etc. 
Dit overzicht zal aan het begin van het nieuwe schooljaar ook opgenomen worden 

in de kalender op Social Schools.  
 


