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26 juni Schoonmaakavond  

27 juni Schoolreisje groepen 4 en 5 Drouwenerzand 

28 juni Margedag, kinderen vrij, ivm bespreken schoolresultaten en 

voorbereiden rapportgesprekken 

30 juni Groepen 5 t/m 8 continurooster ivm team uitje, alle kinderen om 14.00 

uur vrij. 

5 juli Schoolbezoek pastor Buit, groepen 3, 4 en 5 

6 juli rapportgesprekken 

11 juli rapportgesprekken 

12 juli Schoolbezoek pastor Buit, groepen 7b en 8 

17 juli 9.00 slotviering, Paardeweide, Konijnen, Beren en de a-groepen 

10.00 slotviering, Apen, Muizen, b-groepen  

Eindmusical groep 8 

19 juli Pleinfeest 

20 juli 10.30 uur Uitzwaaien groep 8 

21 juli Margemiddag, alle groepen zijn ’s middags vrij 

 

  

Nieuws van de directie 

 

Staking 

Zoals u afgelopen week via de mail al heeft kunnen lezen, doen wij als school mee aan de 

landelijke stakingsaktie in het Primair Onderwijs. De school gaat dus om 9.20 uur open i.p.v. 

om 8.20 uur.  Tekent u de petitie ook? 

 

Formatie komend schooljaar 

We hebben alle reguliere plekken weer kunnen bezetten en zijn blij om onderstaand 

formatieplaatje te kunnen presenteren. Binnen het team hebben er de nodige wisselingen 

plaatsgevonden: 

 

Juf Carla gaat ons verlaten en gaat werken op de Vredeveldschool in Assen. Een 

uitdaging, maar ook een mooie afsluiting van een fantastisch tijd als kleuterjuf binnen onze 

Stichting. 

Aangezien Juf Carla bouwcoördinator is, zal hier ook een wijziging in komen. Juf Manon en 

Juf Roeline zullen haar bouwcoördinator en gedelegeerde directietaken overnemen. Ze 

doen dat op basis van hun interesse.   

Om bepaalde taken te kunnen uitvoeren zal juf Roeline 1 dag per week vrij geroosterd 

worden. Tijdens deze zogenoemde 'ambulante dag' zal Juf Marjolein in haar klas werken. 

Het kan voorkomen dat Juf Manon ook eens gebruik maakt van de ambulante dag. Als dit 

het geval is, zal Juf Roeline haar vervangen.  

 

Erna Woltinge gaat ons na een flink aantal jaren verlaten om op de St. Willibrordusschool in 

Oude Pekela te gaan werken in een combi 6/7/8. Voor haar een flinke uitdaging waar ze 

zin in heeft. 
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Ook Freddy gaat stoppen. Hij gaat zich helemaal richten op zijn carrière bij de gemeente 

Zuidhorn als Jeugdconsulent. 

De laatste vertrekker is Christel Blanke, onze vakdocent Muziek. Zij krijgt een full time 

aanstelling als onderwijsassistent in Klazienaveen.  

We wensen hun allen een hele fijne voortzetting van hun carrière! 

 

Gelijktijdig verwelkomen we Marjolein Bijmolt. Zij gaat werken in de kleuterbouw. Ze is een 

ervaren kleuterjuf die jaren in het Westen van het land heeft gewerkt. 

Ook komen Judith van Goor en Marrit Dijk vanuit andere plekken uit onze stichting bij ons 

werken in de bovenbouw. Beiden hebben ze hun specialisaties en kunnen ze ons weer iets 

nieuws brengen in het team.  

En als laatste zijn we blij dat Jeroen de Roo blijft nadat hij het zwangerschapsverlof van 

Miriam heeft gedaan. Hij gaat met zijn groep mee naar groep 8 en de kinderen gingen 

helemaal uit hun dak toen we dit vertelden. 

 

Groep 1/2a (muizen) : Manon Koolhof  

Groep 1/2b (apen):  Rolien van Marle-Kamphuis en Marjolein Bijmolt 

Groep 1/2c (beren): Miranda Hadders 

Groep 1/2d (Konijnen): Roeline van der Wal en Marjolein Bijmolt 

 

Groep 3a: Lydia Huls en Rianne Bos 

Groep 3b: Marije Schuitema 

Groep 4a: Marieke Hidding en Simone Louman* 

Groep 4b: Esther Meesman en Rianne Bos 

Groep 5a: Esther den Boer en Ryanne Goeman 

Groep 5b: Elly Hoekstra 

 juf Simone is nog ziek en het is op dit moment nog niet duidelijk of ze na de vakantie 

al weer kan beginnen en hoe de vervanging er anders uit komt te zien. 
 

Groep 6a: Marjanke Schiphof en Korine Zandstra 

Groep 6b: Lotte Schreuder en Korine Zandstra 

Groep 7a: Marieke Bosma en Marrit Dijk-van der Meer 

Groep 7b: Miriam Mulder en Judith van Goor* 

Groen 8a: Ronel Holierook (met verlof tot begin november) en Judith van Goor* 

Groep 8b: Jeroen de Roo 

  I.v.m. het zwangerschapsverlof van Ronel zal Judith tot haar terugkeer 3 dagen 

groep 8a doen en komt daar voor 2 dagen vervanging naast. Dit is nog niet 

ingevuld. 
 Tot dit zelfde moment zal Marrit Dijk naast Miriam Mulder werken in groep 7b om 

Judith vrij te spelen voor groep 8a. 
 

Personeel 

Vorige week werden we verblijd met een mooi bericht van juf Ronel. Ze heeft vorige week 

woensdag een jonge zoon gekregen: Carst. Het gaat goed met moeder en kind. We 

wensen Ronel en Martin veel geluk samen. 

 

 

 

 

 

 



Nieuws van het team 

Pleinfeest 

Nog even en dan……. ZOMERVAKANTIE! 

Maar voordat de zomervakantie begint, is het eerst tijd voor het mooiste feestje van het 

jaar; het pleinfeest!! 

Dit jaar wordt het pleinfeest gehouden op woensdag 19 juli van 16.30 uur tot 19.30 uur.  

U kunt de uitnodiging van het pleinfeest vinden in de bijlage. 

 

Hopelijk tot dan! 

 

Feestelijke groeten, 

Commissie pleinfeest 
 

 

Nieuws uit de groepen 

Kleuters 

Ophalen van de kleuters  

Om het ophalen van de kleuters overzichtelijk te maken, zijn we na de meivakantie gestart 

om de groepen, zodra ze naar buiten komen, naar op een vaste plek op het schoolplein 

te laten lopen. Zo wordt er meer spreiding en overzicht gecreëerd voor zowel kind, juf en 

ophaalouders/-grootouders en kinderopvang. 

Dit bevalt van onze kant goed. 

In mei hebben we afgesproken dat de kinderopvang Hoi Pippeloi gebruik maakt van de 

banken bij de picknicktafel om de kinderen te verzamelen. (15.15 uur) 

Vriendelijk verzoek aan de ouders/ grootouders om de banken bij de picknicktafel voor 

Hoi Pippeloi vrij te laten. Bedankt voor de medewerking. 

 

Schoolreis groepen 4 en 5 

Volgende week dinsdag gaan de groepen 4 en 5 op schoolreis naar Pretpark 

Drouwenerzand. We verwachten alle kinderen om 9.00 uur in de klas op de Bekkersstee. 

De bus zal om 9.15 uur vertrekken.   

De kinderen krijgen een lunch, een ijsje en drinken. Natuurlijk mogen ze zelf ook iets lekkers 

en een flesje drinken meenemen op deze dag. Rond 16.00 uur verwachten wij weer bij de 

Bekkersstee aan te komen.   

We kijken uit naar een zonnige, gezellig dag!  

 

 

 

 


