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Groepsindeling schooljaar 2018-2019: 
De formatie voor volgend schooljaar is bijna rond. De indeling zal er als volgt uit 
gaan zien: 
 

groep dagen leerkracht 

groep 1-2 dinsdag t/m donderdag 
maandag en vrijdag 

Nicole ter Brugge 
Ina Wildeboer 

groep 3 maandag en dinsdag  
woensdag t/m vrijdag 

Lionne Opbroek–Elferink 
Hetty de Wals-Hoffstedde 

groep 4-5 maandag t/m vrijdag 
 

Daniel Groeneveld 

groep 6 dinsdag en woensdag 
maandag, donderdag en 
vrijdag 

Patricia Pots–Hudepohl 
 
vaste invaller 

groep 7-8 maandag t/m vrijdag 
 

Karolien Koops 

taak dagen teamlid 

bovenschools directeur 1 dag in de week aanwezig Nienke Koertshuis-Olde 
Agterhuis 

locatieleiding/Interne 
begeleiding 

4 dagen aanwezig  Sanne Groener 
 

Interne begeleiding maandag Patricia Pots-Hudepohl 
 

 

 Mede door de werkdrukverlagende middelen die de regering ons heeft 
toegekend, zullen we volgend schooljaar voor 4 ochtenden in de week een 
klasse-assistent aan kunnen nemen. Deze zal vooral ondersteunen in de 
combinatiegroepen. We zijn op dit moment bezig met de 
sollicitatieprocedure. 

 
 We starten dit jaar opnieuw met een grote kleutergroep 1-2 en zullen op het 

moment dat het nodig is een deel van de leerlingen van groep 2 doorsluizen 
naar een combinatie 2-3. Dat is afgelopen jaar erg goed bevallen. We zullen 
bij het doorsluizen gaan kijken welke leerlingen qua werkhouding, cognitie 
en sociaal-emotioneel er aan toe zijn om naar deze combinatiegroep door te 
gaan. We zullen dit op tijd met de betreffende ouders bespreken.  

 

 Voor de vakantie hopen we duidelijk te hebben welke collega uit de vaste 
invalpoule van Consent de 3 dagen in groep 6 voor zijn of haar rekening zal 
gaan nemen. We houden u op de hoogte. 
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Laatste schooldag en afscheid groep 8: 
Op vrijdag 13 juli zal groep 8 om 9:30 uur de eindmusical “Echte Helden” gaan 
opvoeren voor alle leerlingen en belangstellende ouders. U bent dus van harte 
welkom. `s Avonds zullen zij een laatste keer op de planken staan voor hun eigen 
familie. Woensdag 18 juli zal hun laatste schooldag zijn. Rond 12:00 uur zullen we 
de groep traditioneel uitzwaaien op de zoen- en zoefstrook.  
Voor de andere leerlingen is 19 juli de laatste schooldag. We maken er een 
gezellige dag van met allerlei activiteiten. 
 
 
Schoolreis volgend schooljaar: 
In de maand september zullen we weer op schoolreis 
gaan met groep 1 t/m 7. We zullen u voor de 
zomervakantie op de hoogte stellen van de precieze 
datum en bestemming.  
 
 
Kalender schooljaar 2018-2019: 
Aan het begin van het schooljaar kunnen we de kalender van Schoudercom en de 
website vullen met activiteiten en vrije dagen. Voor sommige ouders is dit i.v.m. het 
aanvragen van vrije dagen en/of regelen van oppas te laat. Daarom bij deze vast 
de eerste belangrijke data van de eerste helft van het schooljaar: 
 
20 t/m 28 oktober  herfstvakantie 
7 november   studiedag team – alle leerlingen vrij 
8 en 9 november  groep 1 en 2 vrij 
 
 
Data: alle data zijn ook te vinden op de website en in schoudercom 
 

vrijdag 13 juli 9:30 uur musical groep 8 
 

dinsdag 17 juli 
 

spelletjesmiddag in de nieuwe groepssamenstelling 

woensdag 18 juli 
 

12:00 uur uitzwaaien groep 8 

donderdag 19 juli 
 

14:30 uur start zomervakantie 

 
Met vriendelijke groet namens het team, 
 
Sanne Groener 
locatieleider 


