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AGENDA juni/juli
Wo. 6 juli  Juffenfeest groep 5/6 
Wo. 13 juli  Eindmusical groep 8 
Vr. 15 juli  Uitgave 2e rapport 
  Uitspringen groep 8 
Ma. 18 juli  Doorschuifmoment groep 1 t/m 7 

Do 21 juli  Laatste schooldag 
  Kinderen om 12.30 uur vrij 
Vr. 22 juli  Zomervakantie 
t/m vr. 2 sept. 
Ma. 5 sept. Start nieuwe schooljaar!

Laatste schooldag 
De voorbereidingen voor de laatste schooldag(donderdag 21 juli) zijn volop aan de gang! 
Dit jaar hebben we gekozen voor het thema Circus. De kinderen mogen verkleed naar school 
komen. Die ochtend staan er weer een heleboel leuke activiteiten op het programma! 
Eind de ochtend eten/drinken we samen op school en om 12.30 uur gaan de kinderen naar 
huis en start de vakantie.  
U bent natuurlijk hartelijk welkom om een kijkje te komen nemen! 

 
Afscheidsmusical groep 8 
De afgelopen maanden zijn de kinderen van groep 8 druk bezig met de voorbereidingen van 
hun afscheidsmusical. Volgende week woensdagavond is het eindelijk zover en laten zij in de 
Zandput aan familie en bekenden hun kunnen zien! 
Vrijdagmiddag 15 juli springen zij de school uit! Klaar voor een nieuwe fase in hun leven. 
Op de laatste schooldag komen ze nog een handje helpen bij de begeleiding. 
 

              
 
Formatie 

Op het gebied van de formatie zijn er nogal wat veranderingen voor volgend schooljaar. 
Juf Marianne is al 2 jaar bijgesprongen om ons te helpen, maar volgend schooljaar gaat zij nu 
toch echt genieten van haar pensioen! Juf Marieke is een webshop opgestart in het bedrijf 
van haar man. Zij heeft dat een paar maanden uitgesteld om ons niet in problemen te 
brengen, maar volgend schooljaar gaat zij daarmee volop aan de slag, waardoor ze geen tijd 
meer heeft voor een vaste baan in het onderwijs. We gaan haar vast nog wel eens terug zien 
als invalleerkracht. 
Juf Elske wilde graag als IB-er aan de slag en heeft deze uitdaging gevonden op de ABS.  
Juf Els gaat volgend schooljaar werken op de Cypressenhof en juf Dorothea bij het Scalda.  
We wensen iedereen natuurlijk veel succes en plezier met hun nieuwe uitdaging! 



Dat betekende voor ons een flinke uitdaging om geschikte opvolgers te vinden. 
Het mag duidelijk zijn dat dit niet gemakkelijk was, maar we zijn al een heel eind. 
Met de invulling van de laatste vacature, 2 dagen groep 8, zijn we nog bezig. 
Voor de overige vacatures hebben we gelukkig goede collega’s gevonden. 
Het formatieplaatje voor volgend schooljaar ziet er als volgt uit: 
 

Groepen 

+ aantallen 

kinderen 

maandag 

leerkracht: 

dinsdag  

leerkracht: 

woensdag 

leerkracht: 

donderdag 

leerkracht: 

vrijdag 

leerkracht: 

      

Groep 1/2 

start 22 kinderen  

Mariella Mariella Mariella Anja Anja 

Groep  3 

17 kinderen  

Teatske   Teatske  Teatske/ 

Jolanda 

Om de week  

Jolanda Jolanda  

Groep  4:  

11 kinderen 

Mellanie Mellanie Mellanie Mellanie 

 

 

Mellanie 

Groep  5/6:  

13+7=20 kinderen  

Evelien Evelien Angelien Angelien Angelien 

Groep 7 

15 kinderen  

Guy  Guy Guy Gees Gees 

Groep 8 

15 kinderen 

vacature vacature Monique Monique Monique 

IB  

 

IB Joke 

 

IB Joke    

Directie 

 

Jacco Jacco Jacco Jacco  

 (de leerlingen aantallen kunnen mogelijk nog iets variëren) 

 
Evelien Koole  is 1 keer per 2 weken op woensdag extra inzetbaar in groep 5/6. 
 
Joke Roex werkt ook op donderdag. Op deze dag biedt zij ondersteuning waar nodig. 
 
Daan Aarts komt volgend schooljaar weer bij ons werken op dinsdag en woensdag als 
onderwijsassistent.  
 
Tessa Wamelink is onderwijsassistent en werkt 5 dagen. Naast Daan zal zij ingezet worden 
om kinderen te ondersteunen in hun leerbehoeftes waar nodig. Tevens zullen zij extra 
ondersteuning bieden in de combinatiegroepen 1/2 en 5/6. 
 
De nieuwe collega’s stellen zich hieronder aan u voor: 



 

Mijn naam is Anja Paauwe en na de zomervakantie kom ik 

op CBS De Wegwijzer werken in groep 1/2. 

Vijf jaar geleden zijn mijn man en ik in Serooskerke komen 

wonen. Voor die tijd ben ik in Papendrecht meer dan 

vijfentwintig jaar leerkracht van groep 1/2 geweest. De 

afgelopen jaren heb ik op verschillende basisscholen 

gewerkt: De Schute in Biggekerke, De Magdalon in Veere en 

De Aventurijn in Middelburg. Vaak was dat om in te vallen 

bij ziekte. Dat was leuk om te doen, maar nu kan ik samen 

met een juf Mariella weer in een “eigen” groep gaan werken. 

 

Het is mooi om een heel jaar met dezelfde kinderen aan de 

slag te gaan. Je ziet hoe ze spelend leren, plezier maken, 

goed leren omgaan met elkaar. Ze groeien en worden sterker 

op al die verschillende ontwikkelingsgebieden. Als leerkracht 

mag je daar leidend in zijn en zorgen voor een uitdagende, 

inspirerende leeromgeving.  

De eerste drie dagen van de week is Juf Mariella er en op 

donderdag en vrijdag zal ik met de kinderen bezig zijn.   

 

We gaan in het nieuwe schooljaar weer veel leuke en 

spannende boeken lezen, liedjes leren en vooral veel spelen 

in al de hoeken en pret maken met elkaar. Ik verheug me op 

de kennismaking met de kinderen en de ouders.  

Tot na de vakantie! 

Anja Paauwe 

 
Graag stel ik mij kort aan u voor. Mijn naam is 

Teatske Hoogenboom - De Jong en m.i.v. het 

nieuwe schooljaar mag ik komen werken op jullie 

school. 

Daar heb ik heel veel zin in !  

Op de foto ziet u dat ik in een zonnig park 

neergestreken ben. Heerlijk! Dat was afgelopen 

meivakantie in Sevilla te Spanje. Mijn man René en 

ik hadden geluk, er was net een Flamenco festival 

gaande. Wij hebben 3 kinderen: Lennart, Derek & 

Eekie. 

Tsja, misschien bent u meer geïnteresseerd in mijn 

werkervaring? Welnu, ik ben al 32 jaar 

schooljuffrouw . Net als mijn moeder vroeger was 

te Pieterzijl. Werken met kinderen is het mooiste 

dat er bestaat. Eerst met elkaar een goede sfeer        

(met een chique woord pedagogisch klimaat ) 

creëren en dan komt het leren vanzelf. 

Een fijne zomer gewenst en tot a.s. 5 september! 

 

Vriendelijke groet, 

Juf Teatske. 
           

 



          

 

Mijn naam is Mellanie en ik mag dit schooljaar 

starten op De Wegwijzer. Ik ga 5 dagen werken in 

groep 4. Ik ben pas afgestudeerd van de Pabo op de 

HZ in Vlissingen. Ik ben 22 jaar en getrouwd met 

Rob. We hebben een border collie pup, Balou. Mijn 

streven is om het beste uit ieder kind te halen en er 

samen een fijn schooljaar van te maken! 

 

Groetjes, 

Juf Mellanie. 

 

 
 

Aan de uitnodiging om mezelf voor te stellen voldoe ik graag. Al 

moet ik bekennen dat ik het wel een lastige opgave vind. Laat ik 

maar beginnen in Leeuwarden. Daar stond mijn wieg. Een Fries dus. 

In Friesland stond mijn pake voor de klas. Mijn moeder ook, 

overigens, van beide kanten erfelijk belast met het onderwijs-gen. 

Mijn jeugd bracht ik voornamelijk zeilend door net buiten Giethoorn, 

onder de rook van Muggenbeet. Daarna verkaste ik naar Utrecht, 

waar ik de kunstacademie volgde. In Utrecht leerde ik ook mijn Peter 

kennen. Door zijn werk bij de krant belandden we op de meest 

uiteenlopende plekken van het land: Utrecht, Tiel, Apeldoorn, Assen, 

Groningen, Middelburg (!) en Weurt bij Nijmegen. In Apeldoorn werd onze oudste dochter, Lies, inmiddels 

23, geboren. In Assen kregen we Greetje (18). In Assen besloot ik het voorbeeld van mijn pake en mijn 

moeder te volgen en ging ik naar de pedagogische academie. Daar deed ik mijn eerste onderwijservaring op. 

In 2006 ‘emigreerden’ wij vanuit het hoge noorden naar Zeeland. Al die jaren hopte ik van school naar 

school. Van Vlissingen naar Baarland, van Middelburg naar Westkapelle. De ene keer maanden achtereen, de 

andere keer voor een kortere periode. Tot we in 2016 weer verhuisden naar Nijmegen. Na 6 jaar Nijmegen 

vinden we het genoeg, we willen terug naar Zeeland, de mooiste provincie van Nederland, dit keer om te 

blijven. Al laat je ook nu weer mensen achter waar je om bent gaan geven. Zo zie je maar weer, na al dat 

gereis eindelijk thuis in Serooskerke. Ik ben blij dat ik hier aan de slag kan en verheug me op een fijn contact 

met kinderen, ouders en collega’s. 

Gees Schaafsma 
 

Doorschuifmoment 

Maandag 18 juli van 10.30 uur – 11.30 uur staat het doorschuifmoment gepland. 
De kinderen maken dan alvast kennis met de leerkrachten die zij volgend schooljaar krijgen. 
Dit om de drempel naar het nieuwe jaar zo laag mogelijk te houden. 
De “nieuwe” collega’s zullen dan ook zo veel als mogelijk aanwezig zijn. 
 
Al met al best wat veranderingen, maar ook weer mooie nieuwe uitdagingen voor volgend 
schooljaar. 
Als team zetten we er eensgezind onze schouders onder en gaan er voor, om er ook volgend 
schooljaar weer een mooi jaar van te maken! 
Tijdens de laatste schooldag zijn alle collega’s aanwezig en is er natuurlijk de mogelijkheid 
om afscheid te nemen indien van toepassing of een fijne vakantie te wensen. 
 
Hartelijke groet, 
namens het team, 
Jacco Onderdijk. 


