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Inleiding  

Vandaag hebben we een zeer gezellig en geslaagd zomerfeest gehad. Het optreden van Girlpower (de 

winnaars van de talentenjacht) was een flitsend hoogtepunt. Het overheerlijke eten gemaakt door 

ouders en kinderen zag er feestelijk uit.  Dank aan alle betrokkenen die hierin een rol hebben 

gespeeld.  

 

Formatie nieuwe schooljaar 

Vorige week stond er in de nieuwsbrief al het een ander over de groepsbezetting. Er zijn nog steeds 

gesprekken gaande om o.a. de wijziging in de bovenbouw goed te laten verlopen. Duidelijk is wel dat 

juf Tineke weer een vaste plek gaat krijgen in de bovenbouw. Daarnaast komt er een nieuwe 

onderwijsassistent. Juf Ingeborg van Dijk gaat de ondersteuning in de onderbouw ( 1-3)verzorgen.  

Juf Myet zal dan met name in de groepen 4-8 ondersteuning geven. Het plaatje voor de groepen ziet 

er zo uit: 

Groep 1-2 juf Franca en juf Renée 

Groep 2-3 juf Liselotte en juf Carola als LIO(stagiaire) 

Groep 4-5 juf Idske en juf Gerda 

Groep 6 heeft op de ochtenden juf Mieke en juf Petra, daarbij is juf Merel als LIO( stagiaire) 

Groep 7 heeft op de ochtenden meester Peter 

groep 8 heeft op de ochtenden en juf Tineke 

In de middagen hebben we 2 groepen 6/7/8. De ene groep krijgt ‘s middags les van meester Peter, de 

ander groep krijgt ‘s middags les van meester Gerard, juf Mieke en juf Tineke. 

Aanstaande woensdag is het wenmoment, dan maken de jaargroepen(stamgroepen) kennis met de 

nieuwe leerkrachten. Aanstaande dinsdagmiddag gaat het team zich buigen over de groepsindeling 

voor twee bovenbouwgroepen. Die zal dan nog voor de doorschuifochtend gecommuniceerd 

worden. 

“Het is soms niet zo fijn thuis” - Lariks 

In elk gezin zijn wel eens spanningen, maar in 

sommige gezinnen zijn de spanningen heftiger 

of duren  ze langer. Bijvoorbeeld als een 

gezinslid lichamelijk of psychisch ziek is, als 

ouders vaak ruzie hebben  of gaan scheiden, of 

als er zorgen zijn over werk of geld… Voor 

kinderen die opgroeien in stress is er de 

training Bij de Kameleon thuis. 

 Meer info.  

https://drive.google.com/file/d/1_ECsXP1rTp3cgdWDZFJH8RCP-5pHl1WX/view?usp=sharing


Agenda 

vanaf 3 juli pre-adviesgesprekken groep 7 

5 juli Zomerfeest (17.00-20.00 uur) +  nieuwsbrief 21 

10 juli wenmoment 

11 juli juf Joke jarig 

12 juli rapporten mee + nieuwsbrief 22 

16 juli slotavond groep 8 

19 juli 12.00 uur zomervakantie tot en met 30 augustus 

30 augustus nieuwsbrief 1  

2 september start schooljaar 2019 -2020 (8.30 uur) 

18 september studiedag ivm 10 jarig bestaan Voila 

 

Met vriendelijke groet, 

Wilbert Koelewijn 

directeur Het Kompas 


