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Beste ouders/verzorgers, 
 

 

Formatie schooljaar 2021-2022 
In deze nieuwsbrief deel ik met u de groepsindeling en uitleg van de invulling van de 
formatie voor aankomend schooljaar. 
 

 
 

• Lotte gaat onze school verlaten. Zij wil haar werk graag voortzetten aan de wal en ze 
verhuist naar Meppel in de zomervakantie. We vinden het jammer dat ze weggaat 
maar wij wensen haar hierbij veel geluk! 

• Naast Marianne komt Henrieke Hougee volgend jaar in groep 3/4 werken. Henrieke 
heeft al eerder bij ons op school gewerkt. Zij heeft een zoontje gekregen en heeft nu 
weer heel veel zin om als juf aan de slag te gaan. 

• Simone gaat weer in groep 5/6 werken en naast haar komt Marloes Seegers 1 dag in 
de week te staan. Marloes werkt ook op obs ’t Jok in de onderbouw en we zijn blij 
met haar komst naar onze school. 

• Eke gaat volgend jaar naast Corien in groep 7/8 werken. 

• Anouk gaat een studie volgen en blijft nog voor een paar uur werken als 
lerarenondersteuner op de Prinses Margrietschool. 

 
Verder is  er dit jaar extra geld vrijgekomen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs 
(NPO). Dit geld geeft scholen extra ruimte om maatregelen te treffen die aansluiten bij hun 
situatie en schoolprogramma. Wij hebben als team onder andere gekozen voor extra 
handen in de diverse groepen. Dit betekent concreet dat: 

• Angela, onze onderwijsassistente in groep 1/2, een tijdelijke uitbreiding van uren 
heeft gekregen en nu ook 4 middagen tot 14.00 uur in de groep is naast Grietje.  

groep maandag maandag dinsdag dinsdag woensdagwoensdagdonderdagdonderdagvrijdag vrijdag

gr 1-2 grietje grietje grietje grietje grietje grietje grietje grietje grietje grietje

gr 3-4 marianne marianne marianne marianne marianne marianne henrieke henrieke henrieke henrieke

gr 5-6 marloes marloes simone simone simone simone simone simone simone simone

gr 7-8 corien corien corien corien corien corien corien corien eke eke

ib eke eke eke

dir esmé esmé esmé esmé esmé esmé

op 5/6/7/8esmee esmee esmee esmee tamara tamara tamara tamara

oop 3-4 annalies annalies annalies annalies annalies annalies annalies annalies

oop 1-2 angela angela angela angela angela angela angela angela angela angela



• Esmee Joosten en Tamara Klijn als onderwijsassistente gaan werken voor groep 5/6 
en 7/8. 

• Wij hebben voor volgend jaar nu 4 ochtenden en 4 middagen extra handen in de 
midden- en bovenbouw. Kinderen kunnen op het leerplein op de gang bijvoorbeeld 
zelfstandig werken aan opdrachten na een instructie en er is dan altijd een 
onderwijsassistente aanwezig die vragen kan beantwoorden en leerlingen kan 
ondersteunen bij hun werk. De leerkracht heeft op die momenten meer tijd om 
andere kinderen een extra instructie te geven of gesprekjes met kinderen te voeren. 

 
 

 

Oudergesprekken 

Dit jaar heeft u via de eigen leerkracht gehoord wanneer de oudergesprekken plaatsvinden. 

Doordat er een nieuw protocol basisonderwijs is met nieuwe versoepelingen kunnen de 

oudergesprekken ook weer in school plaatsvinden.  We laten de keus aan u of u het gesprek 

digitaal wilt voeren of op school. 

 

Afscheid groep 8 

Door de versoepelingen weten we nu zeker dat we het afscheid van groep 8 weer op school 

kunnen laten plaatsvinden. Hier zijn we heel blij mee. 

 

 

Mochten er naar aanleiding van deze brief nog vragen zijn, neem dan vooral even contact 

op.   

Met vriendelijke groet, 

Esmé Bijlsma  
Locatiedirecteur  
 
 
 


