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Beste ouders/verzorgers, 

 

Verandering in groep 1/2b. 

Er gaat iets belangrijks veranderen in groep 1/2b! 

Met ingang van 1 oktober 2018 komt er een nieuwe 

juf bij: Saskia Timmerman. 

 

Zoals u wellicht in de media al gehoord of gezien 

heeft, komen er extra middelen naar de scholen om 

de werkdruk te verlagen. Wij hebben ervoor 

gekozen om voor dat geld extra handen in de klas in 

te zetten. Voor een deel doet juf Lindsay dat en voor 

het andere deel gaat juf Gina dat doen. Vandaar een 

kleuterjuf erbij. 

 

Juf Saskia Timmerman zal op woensdag, donderdag 

en vrijdag voor de groep staan en juf Gina op de 

maandag en de dinsdag. Op de andere dagen gaat 

Gina extra ondersteuning verlenen bij de kleuters en 

bij andere groepen. Op vrijdag is Gina in groep 5 en 

vervangt deze dag juf Carolina. 

 

 Juf Saskia is een zeer ervaren kleuterjuf 

die o.a. gewerkt heeft op het 

Taalcentrum in Almere en de Herman 

Bekiusschool in Lelystad. We zijn blij dat 

ze ons team komt versterken en wensen haar veel 

plezier bij ons op school. 

 

Voor de kinderen zal het even wennen zijn, maar dat 

gaat zeker lukken en bovendien zien ze juf Gina ook 

nog steeds. 

 

Wij als team zijn blij met de extra handen van Gina 

en Lindsay in alle groepen! 

 

Bij de algemene ouderavond van dinsdag 18 

september is Saskia ook aanwezig, zodat u kennis 

met haar kunt maken. 

 

Algemene ouderavond 18 september. 

Het programma voor de algemene ouderavond ziet 

er als volgt uit: 

 

19:00 uur  Welkom door Joost 

Jaarverslag Ouderraad 

Jaarverslag 

Medezeggenschapsraad 

Info naschools sportaanbod AKT 

19:45 uur Pauze 

20:00 uur Informatie per groep.  

  Daarbij de volgende indeling:  

  Groepen 1/2 

  Groep 3 

  Groep 4 

  Groep 5 en 6 

  Groep 7 en 8 

20:45  Einde 

 

Belangrijke data. 

18 september – algemene ouderavond 

25 en 27 september – kennismakingsgesprekken 

3 oktober - inloopmiddag 

10 oktober – studiedag leerkrachten: leerlingen 

vrijdag 

 

Met vriendelijke groet, 

Joost de Bruin 

 

 


