
 

 

 
 

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

Wie wat…  
Maandag 13 juni vond u het in de mailbox en werden de kinderen meteen door hun leerkracht bijgepraat: 
welke juf of meester krijgt welke groep, volgend jaar? 
We zijn er heel blij mee dat we ons team weer compleet hebben. Voor iedere groep een leerkracht; dat lukt 
niet iedere school. 
De nieuwe teamleden stellen zich verderop in dit weekblad aan u voor. 
In het overzicht in uw mail vond u alleen de klassenleerkrachten. In het volgende weekblad leest u alles 
over alle andere teamleden. Wie zijn conciërges, de onderwijsassistenten, wie zorgen voor die ‘losse 
dagen’, de administratie? 

…en wáár? 
Welke leerkracht welke groep onder zijn of haar hoede zal nemen is dus bekend. Maar in welk lokaal zal 
iedere groep te vinden zijn? Voor locatie Goudmos is dat simpel. De Goudmos-plattegrond verandert niet. 
Wél verhuisd wordt er op locatie Donge. Als alle boeken zijn vervoerd, alle stoelen zijn verschoven en alle 
verhuisdozen weer zijn uitgepakt, ziet de plattegrond van locatie Donge er zo uit: 

 
 
 

 

Even voorstellen 
In het team-overzicht kwam een aantal nieuwe leerkrachten voor. Twee daarvan stellen zich hieronder 
aan u voor: 
 

Mijn naam is Petra Groos, wellicht een bekend gezicht. Ik woon namelijk in 
Nieuwerkerk ad IJssel samen met Robert-Jan en onze 2 kinderen Thijn en Isa. Zij 
hebben hun schoolcarrière op de PWA net afgerond en gaan naar het voortgezet 
onderwijs. Voor mij een mooi moment om juist op de PWA te gaan werken. In mijn 
vrije tijd doe ik graag leuke dingen met mijn gezin en sport ik graag. 
 

Na mijn afstuderen in 2001 heb ik ongeveer 14 jaar lesgegeven aan kleuters en de 
afgelopen jaren heb ik in de middenbouw gewerkt. Ik heb super veel zin om na de 
zomervakantie les te gaan geven aan de kleuters van 1/2 E met juf Mariska. 
Tot dan! 
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Mijn naam is Marjolein Hartman. Ik ben getrouwd en woon samen met mijn man in 
Nieuwerkerk aan den IJssel. Ik ben moeder van 3 volwassen dochters en de trotse oma 
van 5 kleinzoons en 3 kleindochters. 
 

Mijn hobby’s zijn: hardlopen, winkelen, lezen en vakantie vieren in een warm land. 
 

Ik ben sinds 1984 al juf. Ik heb 26 jaar in de groepen 1 en 2 gewerkt en 12 jaar de 
groepen 3 en 4. Nu na 38 jaar op dezelfde school in Capelle aan den IJssel gewerkt te 
hebben is het tijd voor iets nieuws. 
In augustus zal ik gaan starten op de PWA als de juf van groep 3C, waar ik 
ontzettend veel zin in heb. 
 

Ik hoop dat alle kinderen een fijne en leerzame tijd bij mij in de groep hebben, maar 
ik vind het ook belangrijk dat zij zich veilig en gezien voelen. 

Daar doe ik mijn best voor! Ik kijk uit naar een gezellig, leerzaam en fijn schooljaar met de kinderen en een 
goede samenwerking met u als ouders. 
 

Wie bemant Donge-bieb? 
Locatie Donge is op zoek naar ouders die kunnen helpen in de schoolbibliotheek. 

Lijkt het u gezellig om kinderen te helpen bij het uitzoeken van een biebboek, de boeken die 
uitgeleend worden te scannen en de ingeleverde boeken weer te verwerken en in de kast te 
zetten? 
Leuk! Op maandag van 13.30 uur tot 13.50 uur en op donderdag en vrijdag aan het begin van 
de ochtend of het eind van de middag wordt er naar u uitgekeken. 

Meldt u zich aan bij Chantal de Rijk (c.de.rijk@obspwa.nl)? 
 

8 er uit 
In deze week is groep 8 er even uit. Na een aantal heel goed gelukte ‘alternatieve schoolkampen’ mocht 
het schoolkamp weer écht. Als we de foto’s mogen geloven hebben de bijna-schoolverlaters het heerlijk. 
We zijn benieuwd naar de verhalen!  
 

Gefeliciteerd!  
In deze week feliciteren we op 18 juni Selma (gr.8b), Mees (gr.1/2b), Madelief (gr.1/2c) en juf Marieke; op 
19 juni Astrea (gr.1/2a), Liza (gr.8b) en Imani (gr.7a); op 20 juni Amber (gr.1/2b); op 21 juni juf Sandra v.d. 
Graaf; op 22 juni Isabel (gr.7a) en juf Julia en op 24 juni Koen (gr.4a) en Jesse (gr.6a) 
 

 

We wensen iedereen een heel fijn weekend! 
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