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EXTRA NIEUWSBRIEF
In deze nieuwsbrief delen we met u naast algemene informatie ook de formatie en de groepsverdeling.
AFSCHEID MEESTER LEENE
Meester Leene heeft aangegeven te willen stoppen met zijn werk als groepsleerkracht per 1
augustus 2018.
We bedanken meester Leene op deze plek alvast voor al het werk dat hij mocht doen op De
Schuilplaats en binnen de Schoolvereniging.
Meester Leene startte binnen de Schoolvereniging op 1 december 1978 op De Van
Damschool en kwam op 1 september 2008 via de Van Damschool naar onze school.
We zullen in meester Leene een vakbekwame groepsleerkracht voor de bovenbouw, een
fijne meester met veel belangstelling voor de kinderen en een belangstellende, warme,
trouwe en rustige collega missen.
In de afgelopen 40 jaren heeft meester Leene veel kinderen mogen begeleiden in hun
ontwikkelingen en generaties mogen meemaken. Nog vaak ontmoet meester Leene nu
ouders die bij meester Leene zelf in de klas hebben gezeten als leerling.
We wensen meester Leene en zijn vrouw nog goede, gezegende jaren toe en dat ze nog lang mogen genieten
van een welverdiende pensioenperiode. Soli Deo Gloria.
U kunt op DV donderdag 12 juli afscheid nemen van Meester Leene van 16 tot 17.30 uur in school.
NIEUWS VAN DE OC
Informatie over brengen van oud papier:
Beste ouders/verzorgers,
Elke maand houden we als oudercommissie de oud papier actie. We proberen dit zo netjes mogelijk te
organiseren, maar nu hebben we klachten ontvangen van buurtbewoners. Doordat de deur van de container
op vrijdag en zaterdagochtend geregeld open gedaan wordt, ontstaat er geluidsoverlast voor de buurt.
Als oudercommissie zullen we maatregelen nemen om de geluidsoverlast te verminderen. We vragen u
rekening te houden met de buurtbewoners, zodat de omwonende geen overlast hebben.
Oud papiercommissie van de Oudercommissie de Schuilplaats.
Het einde van het schooljaar is in zicht, de caravan is al opgepoetst en de toetsen zijn voor het grootste deel
afgenomen. Vanwege de hitte waar de leraren en leerlingen soms mee moeten dealen op school, proberen we
de laatste loodjes maar wat losjes en luchtig te ondergaan. Ja en toch de OC is druk als nooit te voren. Gelukkig
verloopt de A4d voorspoedig, hebben we heel veel aanmeldingen en in tegenstelling tot vorig jaar; heel veel
hulpouders! Echt geweldig en soms overweldigend... wat de nodige teleurstellingen heeft voortgebracht bij
kind.. of ouder.. een leerproces voor beiden. Ook in deze ervaren we hoe belangrijk is om open te staan voor
elkaars bevindingen, begrip aan beide kanten is noodzakelijk maar ook het vertrouwen dat we soms
beslissingen nemen gebaseerd op jaren ervaring, protocollen en eerlijkheid. Om even in de A4d termen te
blijven; bewandel de juiste weg met vragen, opmerkingen en voorkom onrust binnen groepen (hoe makkelijk
een app groep ook kan zijn, realiseer dat niet iedereen hier op zit te wachten!).
Ons nieuwe initiatief om een informatieavond te organiseren voor het eerst, bleek ook succesvol te zijn, wat
een opkomst. Zelfs en hoe fijn is dat juist, ouders die al onderhand 22 keer mee hebben gelopen.. de ervaring
hebben we nodig voor de nieuwe begeleiders, deze op hun beurt zorgen voor een frisse blik! Zo blijven we
onszelf vernieuwen, verbeteren, versterken.
Wat hebben we nog op het programma staan?
De schoolreisjes; in een nieuwe opzet gegoten, ook dat is soms wat wennen maar laten we het gaan ervaren.
Nadien kunnen we oordelen of dit een stijl is die voortgezet gaat worden, suggesties zijn altijd welkom. School
organiseert de schoolreisjes, wij betalen er slechts aan mee, maar daardoor hebben wij hier ook wel iets over
te zeggen natuurlijk! Als de kinderen een leuke dag hebben met elkaar dan is het succesvol en de moeite
waard!

Achterover leunen zit er voor ons nog niet bij, ook voor de ouders/begeleiders niet want we gaan dit jaar weer
afsluiten met een Zomerfeest! Ook hier moet veel werk verzet worden, vooraf, maar ook op de dag zelf kunnen
we handjes gebruiken! Binnenkort volgt de informatie via de mail.
Gelukkig krabbelt de papierprijs weer wat voorzichtig op, het is al die jaren een mooie spaarpot geweest... de
opbrengsten van boven de € 200,- daar zitten we nog niet aan, maar met de laatste container toch € 185,- bij
elkaar gesprokkeld dus het lijkt de goede kant weer op te gaan.
We zijn er maar druk mee allemaal, voor het overzicht komt zoveel mogelijk per mail, ook het
inschrijven/aanmelden proberen we zoveel mogelijk digitaal te doen om de lijnen zo kort en helder mogelijk te
houden. Je hoort nog van ons!
FORMATIENIEUWS
We zijn als team, Bovenschools Management en MR de afgelopen periode erg intensief bezig geweest met het
samenstellen van een verantwoord formatieplan. Bovenschools zijn er op dit moment geen ontwikkelingen die
de formatie voor onze school kunnen beïnvloeden. Door het aantal leerlingen op de teldatum 1 oktober 2017
kunnen we 15 groepen vormen. De instroomgroep 1C start na de Kerstvakantie of na de Voorjaarsvakantie op
De Schuilplaats of tijdelijk op een andere school van ons Bestuur als bovenschoolse instroomgroep. Dit is
afhankelijk van het aantal kinderen van 4 jaar op de verschillende scholen in deze periode. Ouders/verzorgers
worden hier tijdig van op de hoogte gesteld.
NB: Er is geen leerlingenstop voor leerlingen voor De Schuilplaats.
GROEPSVERDELING
De nieuwe groepen 1A en 1B worden gevormd uit leerlingen uit de huidige groep 1C en eventuele
doublureleerlingen. Ook komen er instroomleerlingen bij. Dit zijn leerlingen die 4 jaar worden tussen juni/juli
en eind december.
De nieuwe groep 2A wordt gevormd door de leerlingen uit de huidige groep 1A.
De nieuwe groep 2B wordt gevormd door de leerlingen uit de huidige groep 1B.
De nieuwe groep 3A wordt gevormd door de leerlingen uit de huidige groep 2A.
De nieuwe groep 3B wordt gevormd door de leerlingen uit de huidige groep 2B.
De nieuwe groep 4A wordt gevormd door de leerlingen uit de huidige groep 3A.
De nieuwe groep 4B wordt gevormd door de leerlingen uit de huidige groep 3B.
De nieuwe groep 5A wordt gevormd door de leerlingen uit de huidige groep 4A.
De nieuwe groep 6A wordt gevormd door de leerlingen uit de huidige groep 5A
Op dinsdag en donderdag wordt groep 6A gesplitst.
De nieuwe groep 7A wordt gevormd door de leerlingen uit de huidige groep 6A
De nieuwe groep 7B wordt gevormd door de leerlingen uit de huidige groep 6B
De nieuwe groep 8A wordt gevormd door de leerlingen uit de huidige groep 7A en 7B
Sommige dagdelen zitten de leerlingen van groep 8A en groep 8B bij elkaar.
Op dinsdag en donderdag is juf van den Hoek in de groep en juf Kolthoorn geeft ook ondersteuning op
maandag en dinsdag.
Juf van den Hoek en juf van Kolthoorn geven ondersteuning in groep 8, doordat de groep op deze momenten
opgesplitst kan worden, waardoor er bijvoorbeeld extra aandacht gegeven kan worden voor de zorg- en
plusleerlingen. Bij gym op vrijdag is er geen extra ondersteuning nodig.

GROEPSVERDELING:
Groep
1A
1B
1C
2A
2B
3A
3B
4A

Maandag
Juf van de Kolk
Juf Willemsen
vacature
Juf Jallow
Juf Timmer
Juf Kooiker
Juf van Wakeren
Juf van Hierden

Dinsdag
Juf van de Kolk
Juf Willemsen
vacature
Juf Jallow
Juf Timmer
Juf Kooiker
Juf van Wakeren
Juf van Hierden

Woensdag
Juf van de Kolk / Juf Lubbertsen
Juf Willemsen / Juf de Bruijn
vacature
Juf Jallow
Juf Timmer / juf Beekman
Juf Kooiker
Juf Sterk
Juf Jansen

Donderdag
Juf Lubbertsen
Juf de Bruijn
vacature
Juf Jallow
Juf Beekman
Juf Kooiker
Juf Sterk
Juf Jansen

Vrijdag
Juf Lubbertsen
Juf de Bruijn
Vacature
Juf van Emous
Juf Beekman
Juf Kooiker
Juf Sterk
Juf Jansen

4B
5A
5B
6A

Juf Lof
Juf Stoffer
Juf Doppenberg
Juf Bronkhorst

Juf Lof
Juf Stoffer
Juf Doppenberg
Juf Bronkhorst

Meester v.d.
Ruitenbeek
Juf Huissoon

Juf van ‘t Hul

Juf Lof
Juf Stoffer
Juf Goedhart
Juf Bronkhorst
Juf Post
Juf van ’t Hul

Juf van ’t Hul
Juf Stoffer
Juf Goedhart
Juf Bronkhorst

7A

Juf Lof
Juf Stoffer
Juf Doppenberg
Juf Bronkhorst
Juf Post
Meester v.d.
Ruitenbeek
Juf van de
Langemheen
Juf Koudijs
Juf v.d. Hoek

Juf van de Langemheen

Juf Huissoon

Juf Koudijs

Juf Koudijs
Juf v.d. Hoek

7B
8A

Juf Crum
Juf van Kolthoorn

Meester v.d.
Ruitenbeek
Juf Huissoon
Juf Koudijs

BAPO
Juf Sterk en meester Van den Noort maken ook volgend schooljaar weer gebruik van de Bapo-regeling, een
soort ADV-regeling. Dit betekent dat meester van den Noort op veel vrijdagochtenden niet op school is. Juf
Sterk is meestal op maandag niet op school.
ZORGVERBREDING
Juf Almekinders geeft op dinsdag Remedial Teaching (Dyslexie en LGF-leerlingen).
Juf Wessels geeft RT op twee morgens.
Juf Gerritsen geeft 1 dag RT
Juf Bonhof geeft RT
Juf van Wechem geeft RT
Juf Schaap is voor 2 dagen werkzaam als Intern Begeleider (I.B.-er) voor de groepen 1 en 2 en 5 t/m 8.
Juf Sterk is voor 1 dag werkzaam als Intern Begeleider (I.B.-er) voor de groepen 3 en 4 en Leescoördinator voor
de hele school.
PLUSGROEPEN
Juf van Kolthoorn begeleidt de Plusgroepen op dinsdag.
ALLE GROEPEN HEBBEN DEZELFDE SCHOOLTIJDEN (HOORNSMODEL)
Alle groepen hebben op woensdagmiddag en vrijdagmiddag geen school. We werken volledig volgens het
“Hoornsmodel”, dus alle groepen hebben dezelfde lestijden.

MANAGEMENTTEAM / ZORGTEAM
Het management/zorgteam bestaat uit juf Crum (bovenbouwcoördinator voor de groepen 5 t/m 8), juf
Willemsen (onderbouwcoördinator voor de groepen 1 t/m 4), meester Van den Noort (directie),
Juf Sterk (IB) en juf Schaap (IB).

WIJZIGING
Juf Van Kolthoorn heeft aangegeven om te stoppen met de taken als bovenbouwcoördinator.
Juf Crum zal m.i.v. het nieuwe schooljaar haar taken over gaan nemen.
Juf Willemsen zal de taken als onderbouwcoördinator voor de groepen 1 t/m 4 uit gaan voeren.
Zij neemt deze taken over van juf Sterk (groep 3 en 4) en juf Schaap (groep 1 en 2).
Juf Sterk en juf Schaap stoppen met deze taken en zij worden wel respectievelijk gedrags - en leescoördinator
voor de school.
Juf Sterk blijft IB-er voor de groepen 3 en 4. Juf Schaap blijft IB-er voor de groepen 1-2 en 5-8.
EXTRA SUBSIDIE VIA MINISTER SLOB
In de bovenstaande formatie is nog niet de te besteden subsidie om werkdruk en stress te verminderen
opgenomen. We hebben u daarover geïnformeerd. Op 12 juni zullen medewerkers van het Vervangingsfonds
de uitslagen van de gehouden vragenlijst voor groepsleerkrachten met ons delen en aanbevelingen doen. We
zullen na 12 juni de extra formatie gericht inzetten. U ontvangt daarover nog informatie.

BEDANKT
We willen alle overblijfouders bedanken voor hun inzet in het afgelopen jaar!
Wat fijn, dat u de tijd en energie wil delen met de kinderen die overblijven.

We hopen dat er weer nieuwe ouders bereid zijn om het komende schooljaar te helpen.
De hartelijke groeten van het Schuilplaatsteam

