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Beste ouders, in deze ‘Week’ vragen we uw aandacht voor

Gelegd

Het laatste stukje van de puzzel is gelegd. Welke groepen zijn er volgend jaar en welke leerkrachten geven
daar les? Dit is het overzicht:

Locatie Goudmos:
Groep 1/2a:
Groep 1/2b:
Groep 3a:
Groep 4a:
Groep 5a:
Groep 6a:
Groep 7a:
Groep 8a:

Claudia de Haan en Agnes Redert
Annemieke van der Velde en Marieke van der Deijl
Edwin Willemsen
Stieneke Bun
Merel Heijerman
Demi van Westrenen
Hans Poulus
Annefleur Kwakernaak

Locatie Donge:
Groep 1/2c:
Groep 1/2d:
Groep 1/2e
Groep 3b:
Groep 4b:
Groep 4/5c
Groep 5b:
Groep 6b:
Groep 7b:
Groep 8b:

Marlies Vellekoop
Nadine Vegter en Mireille Daelman
Mariska Blitz
Wijnand Bun
Nicolette van Wageningen en Maaike van Ruijven
Stephan Paterno;
Carin de Beijer
Evelina Maaskant en Tessa Hensen
Sylvia Vis
Ilja de Bree

De oplettende lezers missen in dit overzicht een aantal namen. We meldden al eerder dat Roos Stout
volgend jaar lesgeeft op een andere school. Justin Roskam staat niet bij één groep, maar geeft volgend
jaar les in wel vier groepen. Hij is volgend jaar te zien in groep 4a, 4/5c, 5b en 8b. Janine van Delft
ontbreekt ook in het overzicht. Zij geeft volgend jaar les in de groepen 3a, 7a en 8a.
Ook het nieuwe jaar worden de gymlessen voor de groepen 3 t/m 8 verzorgd door Jeffrey Paanakker en
zorgt Sabine Koopmans voor de lessen Engels.
Sandra Scheffer is onderwijsassistent. Zij is daarin niet de enige. In een volgend weekblad stellen de
andere onderwijsassistenten zich voor.
Perry Koppers is weer iedere ochtend conciërge op locatie Goudmos en Jolanda Wamelink verzorgt de
administratie.
Stefanie Koedam coördineert de zorg op locatie Goudmos, Tessa Hensen doet dat op locatie Donge.
Chantal de Rijk is adjunct directeur en de leiding van de school is in handen van Sandra Hunnego.

En wáár?

Wie er in de groepen les gaan geven is dus duidelijk. Maar wáár gebeurt dat dan?
Op locatie Goudmos blijven de groepen in de lokalen waar ze nu ook zijn.
Het lokaal waar nu meester Ilja’s groep 8b zit, wordt wellicht volgend jaar eerst even in gebruik
genomen door… meester Ilja’s groep 8b.
Op locatie Donge worden al wel wat verhuisdozen
gepakt.
Niet door de groepen op de begane grond. Die blijven –
voorlopig – waar ze nu zijn.
Groep 8b zal een plek vinden in de nieuwe lokalen die
geplaatst worden. Mochten die aan het begin van het
nieuwe schooljaar nog niet klaar zijn, start groep 8b op
locatie Goudmos en verhuist zo snel als dat kan naar een van de nieuwe lokalen.
De nieuwe groep 4/5c vindt zijn lokaal op de eerste verdieping. Als de nieuwe lokalen klaar zijn, verhuist
groep 7b ook daarheen. Van andere verhuizingen van groep 7b is geen sprake.
Op dat moment zet groep 4b de verhuisdozen in de lift om aan te schuiven bij de groepen 4/5c en 5b.

Brief
In de afgelopen weken is er veel gesproken over de huisvesting in het nieuwe schooljaar van groep 8b, de
groep 8 van locatie Donge.
Bij dit weekblad vindt u de brief die Anke van Vuuren, de bestuurder van Scholengroep Holland, hierover
schreef. De ouders van de kinderen die het meest betrokken zijn, kregen de brief al eerder.
De Medezeggenschapsraad heeft overigens vanwege het belang van dit onderwerp een extra vergadering
ingelast.

Is 4/5 hetzelfde als 4,5?

In het nieuwe schooljaar gaat op locatie Donge de combinatiegroep 4/5c aan de slag.
Maar… hoe werkt dat? Wordt in groep 4/5 lesgegeven op een niveau dat een beetje tussen de groepen in
ligt? Groep 4,5 dus?
Nee, groep 4 leerlingen krijgen les op groep 4 niveau, uit boeken van groep 4. Groep 5 leerlingen krijgen les
op groep 5 niveau, uit boeken van groep 5 dus.
Op de informatieavond aan het begin van het jaar zal de leerkracht hier uitgebreid op terugkomen.

Nog even niet continu
Het is toch wel een hele puzzel, overgaan op een continurooster. Wat zijn de juiste schooltijden voor de
kinderen? Hoe zorgen we voor zoveel mogelijk effectieve lestijd? Welke pauzetijden moeten we
aanhouden, voor kinderen én leerkrachten?
We denken continu aan het rooster en zullen waarschijnlijk na de zomervakantie van 2022 over kunnen
stappen. We houden u gedurende het volgende schooljaar op de hoogte!

Dank, allemaal!
In Corona-vrije jaren organiseerden we met veel plezier een avond om alle
ouders te bedanken voor hun hulp. Helaas kon ook dit schooljaar deze avond
niet doorgaan. En dat terwijl we zoveel te bedanken hadden. Niet alleen de
hulpouders ín de school dit keer, zoals MR, OR, bieb, maar ook iedereen die zich
thuis heeft ingespannen bij het thuisonderwijs. Héél erg bedankt allemaal!

Even kijken…
Op donderdag 8 juli zetten we het huidige schooljaar op pauze en springen we naar volgend jaar.
Alle kinderen gaan op die ochtend even naar hun klas én hun leerkracht van volgend jaar.
Even kijken…
Veel plezier alvast!

Superkampdagen voor 8
Het enige dat ze niet deden was op school slapen, verder was het een
schoolkamp om niet te vergeten. Zwemmen in Gouderak en met het
pontje de IJssel over, naar het klimbos, de Pizzabus op het schoolplein,
Drumtastic, een escaperoom, crazy 55 (vraag de kinderen gerust wat dát
is)….
Teveel om op te noemen. En tijdens de speurtocht in Gouda werd deze
foto gemaakt.
Complimenten voor de organisatie!

Zo!
Als tweede bijlage bij dit weekblad vindt u een brief van Gemeente Zuidplas.
In de brief wordt de oprichting van stichting ZO! aangekondigd.

Gefeliciteerd!
In deze week feliciteren we op 4 juli Jonathan (gr.6b); op 5 juli Baraa (gr.7a), Vin (gr.1/2a) en conciërge
Perry; op 8 juli Lian (gr.1/2c), Jayen (gr.1/2c) en Lily (gr.6a) en op 9 juli Karam (gr.5a).

We wensen iedereen een heel fijn weekend!
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Kwijtverlorenweg?
Al tijden gymschoenen kwijt (of erger nog, één gymschoen)?
Broodtrommels, sleutels, jassen, spijkerbroeken?
De kans bestaat dat ze gevonden zijn.
Alle gevonden voorwerpen worden op woensdag 7 juli om 12.00 uur
uitgestald op een grote tafel.
Op locatie Goudmos staat de tafel voor de teamkamer,
op locatie Donge op het grote plein bij de hoofdingang.

