
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ma 25 juni:    Schoonmaakavond groepen 1 t/m 5 

di 26 juni:    Groepen 1/2-B en 1/2-C: Singer Laren 

vr 29 juni:    Groep 1/2-A: Singer Laren 

vr 29 juni:    Groep 4: Paleis Soestdijk 

vr 29 juni:    Tweede rapport 

ma 2 en di 3 juli:   Oudergesprekken 

vr 6 juli:    Slotfeest / Afscheid meester Jacques 

ma 9 juli:    Groepen 5 en 6: Suppen in Spakenburg 

ma 9 juli:    Groep 7: Museum Spakenburg 

ma 9 juli:    Groep 8: Stadswandeling Amersfoort 

di 10 juli:    Groepen 3: Bezoekerscentrum ’s-Graveland (Met de boswachter op pad) 

di 10 juli:    Afscheidsavond groep 8 

wo 11 juli:    11.00: Doorschuiven naar nieuwe groep 

vr 13 juli:    12.00: Begin zomervakantie 

 

Volgende week gaan we verder met het thema: Vol emotie. 

Inhoud: Over het gevoelsleven van David, zijn liefde voor God, voor 

muziek, voor Batseba; zijn verdriet om de dood van Jonatan. Zijn spijt over wat hij gedaan 

heeft. De verhalen van volgende week: 

Groepen 1 t/m 4: David is jaloers (2 Samuël 11); David heeft spijt (2 Samuël 12).  

Groepen 5 en 6: David is verliefd (2 Samuël 11); David heeft spijt (2 Samuël 12, 1-25). 

Groepen 7 en 8: David is verliefd (2 Samuël 11); David heeft berouw (2 Samuël 12,1-25). 

 

 

U bent er al over geïnformeerd, maar het 

lijkt me goed om ook op deze plek u nog even te laten wennen aan het feit dat de school 

vanaf 1 augustus verder gaat met een andere directeur: Loles Bobo Ruiz.  

Afgelopen vrijdag was Loles de hele dag aanwezig op onze studiedag. Al eerder meldde 

ik u dat ik alle vertrouwen heb in mijn opvolgster. En dat vertrouwen zie en proef ik ook 

bij het schoolteam!  

 

 Zoals u weet gaan we binnenkort afscheid nemen van Carla de Graaf en Anne 

Veenstra en onlangs maakte ook Renske Hoving de stap naar een andere baan. 

Dit betekende dat we op zoek moesten gaan naar een aantal nieuwe collega’s. 

En dat is gelukt! Ik stel ze aan u voor: 

 

    Diana de Graaf (40 jaar) woont in Bunschoten-Spakenburg en werkt sinds augustus 2000 

op basisschool De Zonnewijzer in Amersfoort. Diana gaat met Eloy Kok groep 5 doen. Behalve 

een dag ouderschapsverlof gaat Eloy ook een dag gymlessen geven op een andere school van 

onze stichting, dus heeft hij nu echt een duopartner nodig. 
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 Conny Wijnolts (24 jaar) woont in Leusden en rondt deze maand haar PABO-

opleiding af. Haar laatste stageperiode deed zij op de Sint Jozefschool in 

Achterveld. Bij ons neemt zij komend schooljaar groep 7A onder haar hoede. 

 

 Rens Smit (49 jaar) woont in Soest. Tot nu toe werkte hij ook 

op scholen in Soest, maar zijn we blij dat hij bij ons zijn 

onderwijsloopbaan wil voortzetten. Om meerdere groepen te laten profiteren van 

‘een meester’, verdeelt hij zijn vier dagen over groep 7B en groep 8. Zodoende wordt 

hij de duopartner van zowel Wina Veldkamp als Jacobine Wijnhoven. 

 

 Daarnaast blijft Demi de Beer (20 jaar) als student aan de school (en aan groep 1/2-A) 

verbonden, want ze wil ook het laatste jaar van haar opleiding graag op onze school 

doorbrengen. Zij zit dan in de SB-fase. SB staat voor startbekwaam. Ze krijgt dan twee 

dagen per week de volledige verantwoordelijkheid over de groep, waarbij ze natuurlijk 

ondersteund wordt door de feitelijke leerkracht(en) Miranda en Anke. 

 

 Net als afgelopen jaren gaan we ook komend schooljaar met 11 groepen aan de slag. Om de drie jaar 

kunnen we i.p.v. één groep 3 wel twee groepen 3 maken. Dat was afgelopen jaar een feit, dus komend 

jaar (en het jaar daarna) lukt dat niet en hebben we dus één groep 3. In deze groep 3 komen de 26 

kinderen uit de groepen 2A, 2B en 2C bij elkaar. Alle andere groepen schuiven gewoon door. 

 

 Het overzicht ziet er als volgt uit: 

Groep 1/2-A: Demi de Beer, Miranda Kruithof en Anke Donk 

Groep 1/2-B: Anneloes Dijkman en Simone Scholten 

Groep 1/2-C: Anja Termaat en Mirjam Windsma 

Groep 3: Miriam van Leeuwen en Janet Havinga 

Groep 4A: Frances van de Graaf en Hennie Blijleven 

Groep 4B: Joke Pietersma en Anneke Sonnenberg 

Groep 5: Eloy Kok en Diana de Graaf 

Groep 6: Ellis Bos (op woensdag: Anne ten Brincke) 

Groep 7A: Conny Wilmots 

Groep 7B: Wina Veldkamp en Rens Smit 

Groep 8: Jacobine Wijnhoven en Rens Smit 

 

 Op woensdag 11 juli a.s. schuiven we alvast 45 minuten (van 11.00 tot 11.45 uur) door naar de situatie 

van na de zomervakantie, zodat de kinderen alvast weten in welk lokaal en bij welke leerkracht(en) ze 

komen. 

 

 De plusgroep zal komend jaar weer worden begeleid door Anne ten Brincke. Hopelijk is zij na de 

zomervakantie weer voldoende hersteld van haar ziekte. 

 

 Gelukkig hebben de landelijke stakingen in het onderwijs al een beetje geholpen. M.i.v. het nieuwe 

schooljaar komt er voor alle basisscholen in Nederland een geldpotje beschikbaar t.b.v. 

werkdrukverlagende maatregelen. Hiermee gaan we op bepaalde momenten (bv één ochtend per 

week)  extra handen bieden aan onze grootste en/of meest intensieve groepen. 

 

 Voor de teamleden waarvan u hierboven nog niet de naam bent tegengekomen geldt dat hierbij geen 

veranderingen optreden. Iris de Koning (IB-er), Betty Hemmes (onderwijsondersteuning), Margriet van 

Wijk (OICT-coördinator) en Adrie Rossen (gymleerkracht op vrijdagochtend) blijven op hun post.  

 

 Onze collega Mirjam Windsma krijgt een extra taak in de school. Als gecertificeerd gedragsspecialist 

gaat zij belangrijke ondersteuning bieden aan collega’s en kinderen.  

 



 

 

 

Vanaf volgende week vrijdag, dus 29 juni, kunt u op het ouderportaal 

het actuele rapport van uw kind(eren) bekijken. 

In de week erna geven we ouders van de kinderen in de groepen 1 t/m 

7 de gelegenheid om op school 10 minuten met de desbetreffende 

leerkracht van gedachten te wisselen. Deze gesprekken vinden plaats op maandag 2 en dinsdag 3 juli, zowel 

na schooltijd als in de avonduren. 

Meldt u zich aan via onderstaande link. Dat kan t/m maandag 25 juni a.s. Wilt u dit echt op tijd doen, want 

we willen u graag volgende week woensdag laten weten wanneer we u verwachten. 

 

https://www.survio.com/survey/d/Z8S5Z9M2E3A9S5G1M 

 

Ter informatie: De ouders waarmee onlangs gesprekken zijn gevoerd (bv de ouders van de ‘herfstleerlingen’ 

in groep 2 en de ouders van groep 1 waarmee onlangs het kennismakingsgesprek plaatsvond) hoeven zich nu 

niet aan te melden. 

 

 

 

 

 

Vanuit het schoolfonds stelt de ouderraad ieder jaar 10 euro beschikbaar om aan het eind van het schooljaar 

een eindejaarsexcursie te organiseren. Met dit bedrag kan in elk geval een groot deel van de kosten 

gefinancierd worden. Inmiddels is bekend welke bestemmingen er zijn gekozen: 

- Groepen 1/2: Singer Laren (B en C op dinsdag 26 juni; A op vrijdag 29 juni) 

- Groepen 3: Bezoekerscentrum ’s-Graveland (Met de boswachter op pad) (dinsdag 10 juli)  

- Groep 4: Paleis Soestdijk (vrijdag 29 juni)                                    

- Groepen 5 en 6: Suppen in Spakenburg (maandag 9 juli)  

- Groep 7: Museum Spakenburg (maandag 9 juli)  

- Groep 8: Stadswandeling vanuit Flehite in Amersfoort (maandag 9 juli) 

 

De specifieke afspraken hierover worden via de eigen leerkracht(en) en/of klassenouder(s) geregeld. 

 

 

 

 

Ook dit jaar gaan we ruim van tevoren al muntjes voor het slotfeest in de voorverkoop verkopen. Hiermee 

voorkomen we op 6 juli de drukte bij de muntverkoop. 

We hebben hiervoor 2 momenten gepland: 

Woensdag 27 juni, 12.00-12.30 uur 

Woensdag 4 juli, 12.00-12.30 uur 

Twee leden van de ouderraad zullen bij de tafeltennistafel de munten verkopen. Graag zoveel mogelijk gepast 

betalen. De muntjes kosten 1 euro per stuk. 

 

Met vriendelijke groet 

en alvast een heel goed weekend gewenst,        

Jacques van der Vlies 

Rapport en oudergesprekken 

Muntjes voor het slotfeest  

Eindejaarsexcursies 

https://www.survio.com/survey/d/Z8S5Z9M2E3A9S5G1M

