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        Donderdag 22-12-2022 
 

ALGEMEEN NIEUWS 
 

Onze eerste maand 

De tijd gaat snel! Onze (die van Linda en mij) eerste maand zit er alweer op. We hebben hard 
gewerkt aan vooral het pedagogisch klimaat en de leerkrachten hebben groepsplannen 
gemaakt voor de 4 basisvakken.  Op basis daarvan worden lessen gemaakt en gezocht die 
leiden naar de CITO periode. We hopen dat we een flink verschil zien in de resultaten na de 
CITO periode van januari! 
Ik kan u vertellen dat ik het enorm naar mijn zin heb op ’t Pierement. Ik ervaar een fijn contact 
met het team, de kinderen en ouders. We zijn intensief bezig om orde op zaken te stellen, we 
hopen dat u dat ook al merkt. Heeft u een klacht of zit u iets dwars? Zeg het ons en ventileer 
dat niet op het schoolplein. Dan kunnen we er namelijk niks mee doen. Alvast bedankt! 
 
Personele inzet vanaf januari 
We zijn trots u te kunnen meedelen dat we na de kerstvakantie een zo goed als sluitende 
formatie hebben. In de groepen 3 t/m 8 staat elke dag een gekwalificeerde leerkracht. 
Ondersteunend personeel gaat weer ondersteunen. We hebben alleen nog een klein gaatje in 
de onderbouw en groep 3, maar juf Emma en juf Noa zijn uitstekend in staat om deze groep 
onderwijs te bieden. Onderdaan deze nieuwsbrief treft u het schema aan. De nieuwe 
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leerkrachten zullen zich in de eerste nieuwsbrief van januari aan u voorstellen. Omdat we pas 
deze week de laatste namen doorgekregen hebben, was daar nu geen tijd meer voor.  
 

Plusgroep 

Na de vakantie start de interne plusgroep op ’t Pierement. Onder leiding van Annemiek Adema 
van Zandbergen en intern begeleider Daniella worden kinderen geselecteerd die in deze groep 
aan activiteiten mee gaan doen. Zij hebben allemaal meer uitdaging nodig in het 
onderwijsaanbod en zullen dat ik de plusgroep ook gaan krijgen. 
 
Vreedzame school 
Na de kerstvakantie starten we opnieuw met blok 1 van de methode De Vreedzame School. 
Het is zeer belangrijk dat we intensief aandacht gaan besteden aan groepsvorming, 
omgangsvormen en hoe conflicten opgelost moeten worden. Dit alles is de afgelopen tijd niet 
goed uit de verf gekomen. Een veilig schoolklimaat is de basis waarop kinderen kunnen leren. 
Vandaar dat we hier mee aan de gang gaan. 
 
Nieuwe gezichten 
We verwelkomen in januari een aantal nieuwe collega’s: 
Juf Marjolein werkt in de Trompet , meester Jakob, juf Judith en juf Romy in de Harp, juf Ellen 
de Jong in de Panfluit en juf Helen verhuist van de Harp naar het Drumstel voor 1 dag per 
week. Juf Kim werkt al bij ons maar gaat van de Panfluit naar de Accordeon. Alle bekende 
personeelsleden blijven natuurlijk ook! We denken zo een stabiel goed gekwalificeerd team 
te hebben. Juf Elsah is vanaf 6 februari weer terug van zwangerschapsverlof. 
Op de volgende pagina staat alles in een overzichtelijk schema. 
 
Fijne feestdagen! 
Namens het team wens ik u hele fijne feestdagen en alle goeds voor 2023! 
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Personele indeling miv 01-01-2023 

 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Groep 1/ 2 
Tamboerijn 

     

Leerkracht Ineke Ineke - Ineke Ineke 

Ondersteuner Elsah  Noa   

   Elsah   

Groep 1/ 2 
Trompet 

     

Leerkracht Marjolein - Nadia Nadia Nadia 
Marjolein 

Ondersteuner - Emma Emma Emma Emma 

6-2 tm 13-3  Elsah    

Vanaf 13-3 
Verlof Nadia 

     

Leerkracht Marjolein - - - Marjolein 

Ondersteuner  Emma Emma Emma Emma 

  Elsah Elsah   

Groep 3 
Blokfluit 

     

Leerkracht - Nikki Nikki Nikki Nikki 

Ondersteuner Noa Noa  Noa  

Groep 4/5 
Panfluit 

     

Leerkracht Jolanda Jolanda 
Ellen 

Ellen Ellen Ellen 

Ondersteuner Helen A    Noa 

Groep 5/6 
Harp 

 
 

    

Leerkracht Judith Jakob Jakob Romy Romy 

Ondersteuner  Helen A  Helen A  

Groep 7 
Accordeon 

     

Leerkracht Claire Claire Claire Kim/ Claire Kim 

Ondersteuner Puck  Puck  Puck 

Groep 8 
Drumstel 
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Leerkracht Yvon Yvon Yvon Helen d L Yvon 

Ondersteuner  Puck  Puck  

 


