NIEUWSBRIEF
Formatie 2019-2020

Wie, wat, waar….??
Beste ouders,
De puzzel is compleet!
Hoe de groepsverdeling voor het nieuwe schooljaar eruit ziet en welke leerkrachten er na de zomervakantie in
deze groepen staan, kunt u hieronder lezen. Het zijn er nogal wat, want ook het komende schooljaar gaan we
weer uitbreiden! Een uitbreiding betekent dus ook weer nieuwe leerkrachten erbij en in deze nieuwsbrief
stellen we hen aan u voor. In de vergadering van de Medezeggenschapsraad is de formatie besproken en zij
hebben hier ook mee ingestemd.

Groep

Leerkracht(en)

Opmerkingen

1-2 A

Tamara vd. Plaat (ma/di/wo ½)
Marja de Veld (wo ½ /do/vr)
Wendy van Loenen (ma t/m do)
Laura Lopez (vr)
Yasmijn Bal (ma t/m vr)

Juf Evita wordt IB’er en juf Marja neemt
haar plekje in.
Juf Wendy gaat een dag minder werken.

1-2 B
1-2 C
1-2 D
1-2 E
1-2 F
1-2 G

Marieke Richters (ma/di/vr ½)
Thea vd. Arend (wo /do/vr ½ )
Nancy van Geer (ma/di/vr ½ )
Stephanie Kerklaan (wo/do/vr ½ )
Claudia Slee (ma t/m vr)

Juf Stephanie komt weer terug van verlof.
Juf Claudia gaat weer fulltime werken.

4A

Jeannette de Wilde (di t/m vr)
Laura Lopez (ma)
Tamara van Etten (ma/di)
Dorien Zwaanswijk (wo/do/vr)
Fleur van Hagen (ma/di/wo)
Michelle Huurman (do/vr)
Marlies Mann (ma t/m do)
Fleur van Hagen (vr)
Esmée van den Bulk (ma t/m vr)

4B

Marc Lawa (ma t/m vr)

De huidige groep 3B wordt 4B

4C

Wim van Cruchten (ma t/m vr)

De huidige groep 3C wordt 4C

5A

Thomas Heitzer (ma t/m vr)

De huidige groep 4A wordt 5A

5B

Tamara Stuivenberg (ma t/m vr)

De huidige groep 4B wordt 5B

6A

Catalijne Dijkgraaf (ma t/m do)
Jonneke Drega (vr)
Margriet Kop (ma/di/vr)
Maaijke Joosten (wo/do)
Lorene Lander (ma/di/wo ½ )
Andrea vd. Meer (wo ½ /do/vr)
Anouck Notenboom (ma t/m vr)

De ouders van de Gantellaan zijn al eerder
geïnformeerd over de formatie.

Miranda Meesters (ma/di/wo)
Karin van Puffelen (do/vr)

Juf Karin is weer terug van verlof.

3A
3B
3C

6B
7A
7B
8

De ouders van de oudste kleuters krijgen
volgende week via de mail de verdeling van
de groepen 3.

De huidige groep 3A wordt 4A

Juf Jonneke en juf Maaijke hebben extra
dagen voor ondersteuning voor de groepen
op de Gantellaan

Overig I
Interne Begeleiding

Opleiden in de school
Gymnastiek

Evita Verschoor
Mirte Kropff
Melissa Bijl
Melissa Bijl
Sharon Olsthoorn (ma/di/wo)
Gerben Pels (wo/do/vr)
Wilma Abbink
Christine de Jongh
Tamara van Etten
Nicole Wortelboer

Inzet voor
werkdrukverlaging

Juf Evita wordt de nieuwe IB’er voor de
onderbouw. Zij doet dit samen met Mirte
Kropff, onze interim IB’er.
Juf Melissa begeleidt de nieuwe leerkrachten en
studenten
We hebben een tweede vakleerkracht
gymnastiek erbij!
Deze leerkrachten nemen geregeld een groep
over, waardoor de leerkracht handen vrij heeft
voor administratie e.d.

Directie
Adjunct directeur
Directeur

Louise Treffers (ma/wo/do/vr)
Esther Pleij (ma/di/wo)

Onderwijs ondersteunend personeel
Conciërge
Administratie
Onderwijsassistentes

Robert van Oostende
Gertie Neleman
Mary vd. Helm
Judith Roos
Judith Jas

We hebben een nieuwe conciërge. Meester
Han gaat met pensioen!

Overig II
Management Team
IPC coördinatie
ICT coördinatie

Esther Pleij, Louise Treffers, Melissa Bijl, Anneloes Kuipers, Evita Verschoor
Christine de Jongh
Anneloes Kuipers
Karin van Puffelen

En wie worden onze nieuwe collega’s? We stellen hen aan u voor!
Tamara Stuivenberg

Gerben Pels

is de nieuwe leerkracht van
groep 5B. Zij heeft zojuist haar
PABO afgerond op de Thomas
More Hogeschool en is er
helemaal klaar voor!

is de nieuwe tweede
vakleerkracht gymnastiek.
Samen met juf Sharon is hij
volgend schooljaar
verantwoordelijk voor alle
gymlessen van groep 1 t/m 8.

Yasmijn Bal
wordt de nieuwe juf van
groep 1-2C. Ook zij is zojuist
afgestudeerd, aan de PABO
van de Hogeschool in Leiden
en ook zij heeft er heel veel
zin in!

Thomas Heitzer
is geen onbekende voor ons! Hij
heeft aan het begin van het
schooljaar ingevallen, vanuit de
SKOP invalpool. Thomas krijgt
nu een vaste plek, in groep 5A,
bij ons op school.

Robert van Oostende
is komend schooljaar onze
nieuwe (tweede) conciërge.
Meester Han gaat ons eind
september verlaten en Robert
neemt zijn plekje over. Hij start
al direct in het nieuwe
schooljaar en zal zo ingewerkt
worden door Han.

Esmée van den Bulk
is óók geen onbekende voor
ons! Zij loopt sinds een half
jaar stage bij ons in groep 4 en
rondt dit jaar haar opleiding af.
Zij blijft dus bij ons en wordt de
nieuwe juf van groep 4A.

Wij wensen jullie allemaal heel veel succes bij ons op de Keizerskroon!

Interne begeleiding
Juf Evita zal vanaf volgend schooljaar de rol van de interne begeleiding (IB) voor de
onderbouw op zich gaan nemen. Zij doet dit voorlopig samen met Mirte Kropff,
onze interim intern begeleidster, die al een aantal maanden bij ons op school
werkzaam is. Mirte werkt bij Onderwijs Advies en zal ook na de zomervakantie nog
voor één dag per week bij ons aanwezig zijn. Juf Evita en juf Mirte zijn komend
schooljaar samen verantwoordelijk voor de IB voor de jongste kinderen van de
Keizerskroon. Juf Melissa blijft de IB-er voor de midden- en bovenbouw.
Mirte Kropff

Afscheid
En we nemen ook afscheid van iemand….
Meester Han gaat met pensioen. Hij zal nog vier weken werken in het
nieuwe schooljaar en dan gaat hij genieten van zijn welverdiende vrije tijd.
Wat zullen wij hem gaan missen! Vanaf de start van de Keizerkroon was hij
onze conciërge en wat heeft hij veel betekend voor ons! Wij laten zijn
afscheid natuurlijk niet zomaar voorbij gaan en op donderdag 26
september, zijn laatste werkdag, zetten wij hem in het zonnetje. Meer
hierover in het nieuwe schooljaar!

Wat gaan we meester Han missen! Donderdag 26 september is zijn laatste werkdag en deze dag
laten wij niet ongemerkt voorbij gaan……

En verder……





De gelden die in het kader van de werkdrukregeling extra binnen komen worden, door ons ingezet
voor de extra vakleerkracht gym, de ondersteuning in de diverse groepen en de extra conciërge-uren.
Juf Nicole, juf Tamara van Etten, juf Wilma en juf Christine zijn onze zogenaamde ‘loslopende’
leerkrachten die de ondersteuning in de diverse groepen doen. De leerkracht is op zo’n dag uit de
groep voor administratie e.d. en één van deze leerkrachten valt in.
Juf Anneloes heeft volgend schooljaar ook geen klas meer. Zij zal zich volledig storten op haar
werkzaamheden als Management Teamlid en IPC coördinator.
Juf Anja, juf Tineke, juf Francis, juf Clara en meester Chris zijn ook volgend schooljaar weer onze
vaste vrijwilligers!

De formatie 2019-2020 is rond en we kunnen starten!
De kinderen die volgend schooljaar naar groep 3 gaan, zullen binnenkort
kennismaken met hun nieuwe juf. Bij de groepen 4 t /m 8 komen alle leerkrachten
zelf een keertje langs voor een kennismaking met de klas.

