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Na de meivakantie zijn we op school weer lekker aan de slag gegaan. Er wordt druk 

in de schooltuin gewerkt, in groep 7 en 8 klinken al musicalliedjes en bij de kleuters 

wordt er gewerkt rondom het thema: ‘tijd’. We zijn dit jaar al vroeg begonnen met 

het maken van een formatieplaatje. Ook krijgen we van de overheid extra geld en 

dat gaan we inzetten om kleine groepen te maken en meer handen in de klas te 

hebben.  

Groep  Aantal 

lln. 

Bezetting  

1 / 2 27 Juf Diana: maandag, donderdag en vrijdag 

Meester Walter: maandag, dinsdagmorgen, donderdag 

Juf Petra Jeronimus: dinsdag en woensdag  

Tweede half jaar zij-instromer: juf Silke 

   

3 / 4 16+ 4 Juf Hennie: maandag, dinsdag, woensdagmorgen en vrijdag 

Juf Jacobine: maandag, woensdag en donderdag 

   

5 23 Meester Jan: maandag, dinsdag, woensdag (om de week), 

donderdag en vrijdag 

Meester Walter: om de week op woensdag 

Juf Marit: Lio-stagiaire op donderdag en vrijdag 

   

6 15 Juf Natascha: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag 

(om de week) 

Juf Caroleen: donderdag en vrijdag 

Eerste half jaar zij-instromer: Juf Silke: maandag en dinsdag 

   

7 20 Juf Stephanie: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag 

Juf Laurina:  vrijdag 

Juf Petra van Belzen: vrijdag 

   

8 14 Juf Laurina: maandag, dinsdag en woensdag 

Juf Heleen: 

woensdag, donderdag en vrijdag 

   

PPK  Pittige Primas Klas: Juf Marije en Juf Laurina 



   

Intern 

begeleider 

 Juf Marja: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag 

   

Schoolleider   Juf Marina: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 

 

• De kleuters gaan met een groot aantal starten en in de loop van het jaar 

komen er kinderen bij. We hebben gekozen om bijna elke dag met een 

dubbele bezetting te zijn zodat er veel aandacht is voor de kinderen 

• In alle groepen zijn er dagen dat de leerkrachten er beiden zijn. Dan zal er in 

de klas extra ondersteuning plaatsvinden. 

• Juf Laurina was vorig jaar onze LIO-stagiaire en heeft haar opleiding met een 

mooi cijfer afgerond. Zij krijgt een vaste benoeming.  

• Juf Stephanie Davidse is de nieuwe juf in groep 7. Ze heeft jaren ervaring in de 

bovenbouw. Juf Petra van Belzen gaat een intensief coachingsprogramma 

volgen. Op vrijdag zal zij samen met juf Laurina groep 7 draaien.   

• Juf Marije is met zwangerschapsverlof en zal half november één dag per 

week de Pittige Primas klas vormgeven. De andere dag neemt zij tot de 

zomervakantie ouderschapsverlof.  

• Juf Marit van de Broeke is LIO-stagiaire en gaat haar laatste jaar in. Zij zal 

uiteindelijk groep 5 zelfstandig les gaan geven.  

• Juf Silke van Dijk is zij-instromer en werkt de eerste periode in groep 6 en de 

tweede periode bij de kleuters. Ook zij zal aan het einde van haar 

stageperiodes zelfstandig de groep lesgeven.  

• Juf Heleen gaat de opleiding voor Intern begeleider volgen en juf Natascha 

de opleiding tot rekencoördinator.  

• Meester Walter heeft op dinsdagmiddag in verschillende groepen muziekles. 

 

Schoolreis 

Het nieuwe protocol voor de regels rondom corona is vorige week uitgebracht, 

maar er is helaas nog geen versoepeling aangekondigd voor het basisonderwijs. De 

(cluster) groepen mogen dus nog steeds niet gemixt worden. We denken gelukkig 

vooral in mogelijkheden en hebben voor de (cluster) groepen elk een eigen 

schoolreis bedacht: 

Kleuters: op 24 juni houden zij bij de Boshut in Zoutelande een geweldig 

indianenfeest 

Groep 3/4: op 30 juni gaan zij naar kinderboerderij de Klepperhoeve en daarna het 

klompenpad lopen. Tot slot gaan zij spelen bij speeltuin ’t Meiveld.  

Groep 5/6: op 2 juli gaan zij op survival bij Kanoa 

Groep 7/8: op 7 juli gaan zij ook naar Kanoa 

Groep 8: heeft op 15 en 16 juli kampdagen.  

 



Sportdag 

Doordat we nog geen groepen mogen mixen, kan de sportdag met meerdere 

scholen ook dit jaar niet doorgaan. Maar op 24 juni organiseren we een 

minisportdag voor groep 5 t/m 8 en dat belooft minstens zo leuk te worden.  

Goede doelen 

Twee jaar geleden hebben we geld en brillen ingezameld voor een kliniek in Babali 

in Afrika, zodat kinderen met oog problemen de kans kregen om goed te kunnen 

zien. We hebben toen in alle groepen gastlessen gekregen over de situatie daar. We 

kregen deze week het bericht dat in dit dorp de basisschool is afgebrand en alles 

met de grond toe gelijk is gemaakt. Stichting ‘Kilimanjaro’ en fam. Legemate 

hebben nu een actie op touw gezet om schoolspullen en meubilair in te zamelen.  

Daar willen wij graag ons steentje aan bijdragen: op maandag nemen kinderen 

‘goede doelen’ geld mee en dit geld wat vanaf Pasen tot aan de zomervakantie 

wordt ingezameld zullen we overmaken naar dit goede doel om te zorgen dat deze 

kinderen zo snel mogelijk weer de kans hebben om onderwijs te volgen. Spaart u 

mee?   

Gezocht! Tussen-de-middag-vrijwilliger 

We hebben voor tussen de middag altijd iemand die op het plein aanwezig is om 

toezicht te houden tussen 12.00 uur tot 13.00 uur terwijl de groepen gesplitst 

buitenspelen. Nu de horeca weer gedeeltelijk open mag, zoeken we een reserve 

vrijwilliger op maandag, omdat onze vaste vrijwilliger op maandag het steeds 

drukker krijgt in haar eigen bedrijf. U kunt zich bij mij aanmelden. 

 

Hartelijke groet, 

 

Marina van de Giessen 

  

 

Vriend van de school deze maand is: 
 

 


