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AGENDA juni/juli
Ma. 10 juni
Di. 11 juni
Do. 13 juni
Do. 20 juni
Do. 27 juni

Pinksteren
Studiedag (kinderen vrij)
Schoolreis groep 3 t/m 6 naar Drievliet
WWTW-wedstrijd
Eindmusical groep 7/8 in de Zandput

Vr. 28 juni
Di. 2 juli
Do 4 juli
Vr. 5 juli

Uitgave 2e rapport
Doorschuifmoment groep 1 t/m 7
Laatste schooldag
Alle kinderen vrij

Vragenlijst
In april hebben we u een vragenlijst toegestuurd over onze school. Deze is vaak ingevuld,
waarvoor dank. Gemiddeld geven de ouders onze school een 8,1 voor de sfeer en ook een
8,1 voor het leren. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee!
Ouders noemen o.a. goede communicatie, vele leuke lessen, behulpzaam team, aandacht
voor het individuele kind, ontspannen sfeer en betrokkenheid van de hele school als positief.
Er zijn ook verschillende tips gegeven. Bijvoorbeeld continu rooster invoeren en keuzes
maken bij de buitenschoolse activiteiten. Andere tips gaan we bekijken hoe we die kunnen
aanpakken.
Ook de kinderen hebben een vragenlijst ingevuld. Gemiddeld geven de kinderen voor de
sfeer op onze school een 8,3. Voor het leren geven zij een 8,2. Ze benoemen vooral de leuke
leerkrachten, de Kanjertraining en de buitenlessen als positief.
Ze zouden graag nog meer speeltoestellen op het plein willen hebben…

WWTW-wedstrijd
De Wegwijzer Wetenschap en Techniek Wedstrijd voor de groepen 6, 7 & 8, staat gepland
op donderdagmiddag 20 juni.
13.00u. start met koffie en thee voor wie wil
13.15u. uitleg van de WWTW in de speelzaal met kinderen
Voor wie: Alle kinderen van groep 6 t/m 8 met ouders/verzorgers/opa’s/oma’s/
belangstellenden. De kinderen gaan samen met u aan de slag in kleine groepen om een
probleemsituatie creatief op te lossen! Op het prikbord hangt hiervoor een intekenlijst.
Het zou erg leuk zijn als veel ouders/verzorgers hieraan mee willen/kunnen doen.
Voor vragen kunt u bij juf Maaike terecht.

Formatie
De formatie voor volgend schooljaar is rond. Op de volgende bladzijde vindt u het overzicht.
Juf Susan haar herstel verloopt helaas niet zoals we graag zouden willen. Daarom is er
binnen de Primas gezocht naar een goede structurele oplossing voor volgend schooljaar.
Op ’t Paalhoofd is voor volgend schooljaar formatie teveel.
Daarom komt Natascha van Osselaer ons team versterken. Zij is een ervaren en enthousiaste
leerkracht.

Groepsindeling 2019-2020
Hieronder treft u de groepsindeling aan voor volgend schooljaar.
In het overzicht kunt u lezen welke taken de verschillende leerkrachten gaan uitvoeren en
welke leerkrachten uw kind het komende schooljaar zal krijgen.
Heeft u nadere vragen of opmerkingen dan kunt u natuurlijk bij mij terecht.
Groepen
+ aantallen
kinderen

maandag
leerkracht:

dinsdag
leerkracht:

woensdag
leerkracht:

donderdag
leerkracht:

vrijdag
leerkracht:

Groep 1/2
start groep 1/2:
9 + 13 =
22 kinderen

Dorothea

Dorothea

Els

Els

Els

Groep 3/4:
9 + 13 =
22 kinderen

Jolanda

Jolanda

Evelien

Evelien

Evelien

Groep 5/6:
12 + 8 =
20 kinderen
Groep 7:
20 kinderen

Natascha

Natascha

Angelien

Angelien

Angelien

Mariella

Mariella

Mariella

Maaike

Maaike

Groep 8
15 kinderen

Elske

Elske

Elske

Elske

Dorothea

IB +
arrangementen

Maaike
IB

Maaike
IB

Directie

Jacco

Jacco

Jacco

Jacco

(de leerlingen aantallen kunnen mogelijk nog iets variëren)

Ik ben Natascha van Osselaer en ik woon
samen met mijn man en zoon in Vlissingen.
Ik ben op verschillende scholen werkzaam
geweest.
In het nieuwe schooljaar kom ik bij jullie op
"De Wegwijzer" in groep 5/6 werken.
Ik zal er op maandag, dinsdag en woensdag
zijn. Ik heb er ontzettend veel zin in!

Dorothea Boonstra is op maandag en dinsdag de leerkracht van groep 1/2.
Els van Sluijs is van woensdag t/m vrijdagmorgen de leerkracht van groep 1/2.
Jolanda Stroo is op maandag en dinsdag de leerkracht van groep 3/4.
Op donderdagmorgen werkt zij als muziekcoach in diverse klassen om ons muziekonderwijs
nog beter vorm te geven.
Evelien Koole is van woensdag t/m vrijdagmorgen de leerkracht van groep 3/4.
Natascha van Osselaer is op maandag en dinsdag de leerkracht van groep 5/6.
Op woensdag is zij inzetbaar in alle groepen ter ondersteuning.
Angelien Zegers is van woensdag t/m vrijdag de leerkracht van groep 5/6.
Mariella Nieuwstraten is van maandag t/m woensdag de leerkracht van groep 7.
Maaike Menger is op donderdag en vrijdag de leerkracht van groep 7.
Op maandag en dinsdag is zij Intern Begeleider.
Elske Hooijer is van maandag t/m donderdag de leerkracht van groep 8. Op vrijdagmorgen
geeft zij les aan de Pittige Plusklas.
Dorothea Boonstra is op vrijdag de leerkracht van groep 8.
Daan Aarts is onderwijsassistent en komt op maandag, dinsdag en donderdag werken in
groepen waar extra ondersteuning gewenst is.
Walter Louws verzorgt op de maandag de gymlessen.
Wilbert Koole is vakleerkracht gymnastiek en verzorgt op de donderdagmiddag de
gymlessen voor groep 5/6, 7 en 8.
Jacco Onderdijk is directeur op de Wegwijzer. Hij werkt op maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag.
We hopen u zo een volledig beeld te hebben gegeven van de formatie op de Wegwijzer in het
volgende schooljaar.

Hartelijke groet,
namens het team,
Jacco Onderdijk.

