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Vrijdag 3 juni 2022  

Van boven bekeken….  
 

- Maandag was de eerste bijeenkomst 
van de Leerlingenraad. Dylan, 
Floortje, Olivier, Marnix, Isabeau en 

Daan zitten vol plannen om hun 
school- en klasgenoten te 

vertegenwoordigen. Het eerste waar 
we mee aan de slag gaan is het 
schoolplein.  

- De opbrengst van de Tete-a-Tete actie 
is ruimt 2000 euro! Daar mogen we 

trots op zijn. Van een deel (en de 
opbrengst van het zingen) gaan we spelletjes kopen die de Taalklas uit 
Noordwijkerhout, waar recent veel Oekraïense kinderen zijn gestart goed 

kunnen gebruiken. 1 klas is afgelopen donderdag gestart in het gebouw van 
de Lisbloem.  

- De groepen 8 zijn weer uitgerust van hun kampavontuur en gaan zich de 
komende weken storten op de voorbereiding van de musical.  

- Het bezoek van de schoolfotograaf is vlot verlopen. Gelukkig was het mooi 
weer en konden de groepsfoto’s buiten worden gemaakt.  We verwachten het 
resultaat hiervan over niet al te lange tijd.  

- Wat hebben we genoten van al die vrolijke koppies tijdens de 
Avondvierdaagse. Er deden veel leerlingen van onze school mee!  

 
Fijn weekend! Groetjes, Romana  
  

Agenda 
  

6 juni 2e Pinksterdag – iedereen vrij 

7 juni Inloopochtend 8:20-8:40 

15 juni  MR vergadering 

22 juni Studiedag – leerlingen vrij 

27 juni Oudergesprekken groepen 1-6 – op verzoek leerkracht 

27 juni Voorlopige adviezen groep 7 

28 juni Feestdag Klarinet 

30 juni 2e Rapport ophalen 

1 juli Mogelijkheid voor oudergesprek n.a.v. rapport (30 juni 
intekenen)  

4 juli Groep 8B afscheidsavond 

5 juli Groep 8A afscheidsavond 

6 juli 12:00 uitzwaaien groepen 8 
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8 juli  Laatste schooldag > 12:10 aftellen op het Piccoloplein 

9 juli – 21 augustus Zomervakantie!! 

 

Groepsindeling komend jaar 

Blij, trots en opgelucht ben ik dat de groepsindeling voor komend jaar rond is.  We hadden 2 

vacatures en ook daarvoor is het gelukt om nieuwe leerkrachten aan te trekken.  Hun namen 

staan in het geel in het onderstaande overzicht.   

1A Iris van der End Smit, Martine 

1B Miranda v.d. Putten Joke Beijk 

1C Lotus Bakker  Marije v.d. Kooij 

1D Joke Beijk Lenneke Braas  

3A Joy Hoogervorst    

3B Jacqueline v. Nobelen Mary Knook 

4A Mirjam Huizer Debbie v.d. Linden 

4B Yvonne de Boer Corine v.d. Waal  

5A José Kipping  Erica Homan 

5B Marianne Kramers   

6A Melanie Niewold Corrie v.d. Poll  

6B Iris van Winsen    

7A Mireille Wilod Versprille  Tamara de Graaf 

7B Arie Kardol Tamara de Graaf 

8A Lotte Hendriks *Vera Scheepmaker 

8B Diana van der Hoeven Kirsten Heerings 

Wellicht is het u opgevallen dat er bij juf Vera een sterretje staat. Juf Vera heeft aangegeven op 

zoek te willen naar een nieuwe uitdaging. Deze heeft zij deels gevonden. Voor het andere deel 

van haar aanstelling gaat zij voor de vervangingspool werken, maar zal zij na de zomervakantie 

nog te vinden zijn in groep 8A om juf Lotte een aantal dagen te vervangen. Waar leerkrachten 

in 2 groepen staan werken zij bijvoorbeeld 1 dag in de ene groep en 2 dagen in de andere 

groep. 

Overig personeel    

Romana v.d. Holst  Directeur 

Jorien Boot-Heemskerk  Intern begeleider  

Maaike van Hal  Intern begeleider  

Linda van der Tuin (gym)  Bewegingsonderwijs 

Sam van Schie  Leraarondersteuner 

Inger van Schie Onderwijsassistent 

Sijmen Kaptijn Onderwijsassistent 

Thysia Ligthart   TSO 

Nancy van Moorten   TSO + beeldende vorming 

Jolanda Paardekooper  Administratie  

Michelle Bierman  Onderwijsassistent die het verlof van juf Sam vervangt. 

Dirkjan de Boer Muziek  

Rob van der Poll  Conciërge  
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Overige berichten:  

 

 

 

Webinar – Creatief  opvoeden met een kleine beurs 
 
 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) organiseert in samenwerking met Tischa Neve een gratis 
webinar voor ouders van kinderen tussen de 0 en 14 jaar die minder te besteden hebben.  
Als je niet veel geld te besteden hebt, kan het je behoorlijk bezighouden: hoe zorg je ervoor dat jouw 

kind met zelfvertrouwen en een goed gevoel opgroeit? Het kan als 

een behoorlijke uitdaging voelen om met weinig geld toch iets 

leuks van vakanties, vrije momenten en verjaardagen te maken. 

 

Tischa Neve neemt je, met haar ervaring als kind met een moeder 

in de bijstand én vanuit haar vakgebied als psycholoog en 

opvoedkundige, mee in hoe je hier als ouder je weg in vindt. Een 

webinar vol herkenning, erkenning, begrip en praktische 

handvatten. 

 

Dit gratis webinar vindt plaats op woensdag 15 juni 2022 van 20.00 tot 21.00 uur. 

Voor aanmelden of meer informatie ga naar www.cjgcursus.nl of klik op deze link.  

 

Meer informatie en aanmelding CJG cursussen 
Website: www.cjgcursus.nl 
E-mail: info@cjgcursus.nl 
Telefoon:  088 254 23 84 
 @ cjgcursus 

 

https://www.cjgcursus.nl/
https://www.cjghm.nl/showcourses.asp?web_id=221&cur_id=3536&ForcePreview=cursus
http://www.cjgcursus.nl/
mailto:info@cjgcursus.nl
https://www.instagram.com/cjgcursus/
https://www.facebook.com/pages/CJGcursus/211788175601176

