
De laatste nieuwsbrief voor de zomervakantie. De nieuwsbrief waarin we de 

groepsindeling voor komend schooljaar met u delen.  

Ouders/verzorger met kinderen die hier al langer op school zitten weten inmiddels 
dat we de indeling pas delen als we zoveel als mogelijk zekerheid hebben dat deze 
indeling ook de indeling blijft voor na de zomervakantie. Meer nog dan eerdere 
jaren hebben we onzekerheden. We zijn bezig met een puzzel waarvan we weten 
dat er stukjes ontbreken. Gelukkig zijn er stukjes die op meerdere plekken in de puz-
zel passen waardoor we, door deze stukjes te verplaatsen, toch het gehele plaatje 

zichtbaar kunnen maken.  

Er is overal een tekort aan leerkrachten. Voor leerkrachten is het daarom niet moei-
lijk om een baan elders te vinden. Omdat voor veel jonge mensen een huis in Alme-
re te duur is geworden vertrekken zij naar gemeentes met meer betaalbare wonin-
gen en vinden daar dan ook direct werk. Heel begrijpelijk, maar voor ons ook heel jam-
mer. De afgelopen dagen werd duidelijk dat  juf Claire en juf Amber dichter bij huis gaan 
werken en daarom onze school gaan verlaten. We wensen ze veel succes met hun nieu-

we baan. 

We hebben dus meer vacatureruimte dan gehoopt en verwacht. Belangrijk is dat we voor 
alle groepen zoveel mogelijk goed gekwalificeerde teamleden hebben staan of teamle-
den hebben die in de afronding van hun opleiding zitten (LIO, zij-instroom, Ad-PEP). Op 
een school van ons formaat valt gelukkig nog te schuiven. Veel kleine scholen hebben 
deze mogelijkheid niet en hebben weinig tot geen keus als het gaat om de bezetting van 

de groepen. Een zorgelijke situatie.  

In deze nieuwsbrief vindt u het teamplaatje. Een plaatje waar u de nodige namen dus 
mist in vergelijking met dit schooljaar, maar dus ook een plaatje met een aantal nieuwe 
namen. Helaas minder nieuwe namen dan gewenst en gehoopt. We hebben nog vacatu-

reruimte: dus als u iemand weet ….. We staan er zeker voor open. 

Een plaatje met een voorbehoud. Dit is wat wij nu met u kunnen delen, maar we kunnen 

wijzigingen niet uitsluiten. We hopen op uw begrip hiervoor.  

Bij de groepsindeling ook de indeling in welk gebouw uw kind zit. Ook komend jaar ma-
ken we gebruik van 4 gebouwen. De afgelopen dagen hebben de kinderen van de groe-
pen 3 nieuwe tafels en stoelen gekregen. Rond de herfstvakantie worden alle gangen 
van het hoofdgebouw van nieuw meubilair voorzien, waardoor deze gangen nog beter 

als leerplein gebruikt kunnen worden. Daarnaast ziet het er gewoon mooi uit. 

In deze nieuwsbrief verwelkomen we een aantal nieuwe collega’s bij ons op school. 
Nieuw zijn: juf Anne, meester Vincent, juf Jasmijn (vakleerkracht gym), juf Rebecca, juf 
Robin (zij-instroom), juf Elisa (LIO), juf Claudia (onderwijsassistent/Ad-PEP), juf Cynthia 
(onderwijsassistent). We zijn blij dat zij onze collega’s worden en wensen ze een mooie 

tijd op onze school toe. 

Als het gaat om de vakleerkrachten gymnastiek zijn er komend jaar ook veranderingen. 
Meester Anjo is ingedeeld bij een andere school en gaat ons dus verlaten. Nieuw is juf 
Jasmijn. Juf Monique blijft en meester Joey komt fulltime bij ons werken. Meester Lex zal 

net als de afgelopen jaren op donderdag gymnastiekles geven aan de kleuters. 

 

We dachten er klaar mee te zijn, maar helaas is corona weer steeds meer onder ons. Ge-

lukkig is het ook bijna vakantie.  

Ik wens iedereen een fijne vakantie toe. Met goede gezondheid, veel ontspanning en lek-

ker weer.       

Hans van Kooten 
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 Groepsindeling schooljaar 2022-2023. 

Deze indeling is met een voorbehoud. Er kunnen nog wijzigingen plaatsvinden. 

 

 

1/2 a Juf Eugenie Razeil 1 

1/2 b Juf Pascale en juf Sylvia Razeil 1 

1/2 c Juf Jorien en juf Marieke Razeil 1 

1/2 d Juf Marga en juf Cynthia  Razeil 1 

1/2 e Juf Ellen en juf Robin  Hoofdgebouw 

1/2 f Juf Laurie en juf Marcella Hoofdgebouw 

1/2 g Juf Larissa en juf Marieke Hoofdgebouw 

1/2 h Juf Rebecca en meester Martijn Hoofdgebouw 

3a Juf Jeanine  Kraaiennest 12  

3b Juf Denise  Kraaiennest 12 

3c Juf Cindy en juf Maaike  Kraaiennest 12 

3d Juf Prasanna  Kraaiennest 12 

4a Juf Joyce en juf Claudia   Hoofdgebouw 

4b Juf Keyra  Hoofdgebouw 

4c Meester Emiel  Hoofdgebouw 

4d Juf Sabrina S en juf Elisa   Hoofdgebouw 

5a Juf Mariska   Hoofdgebouw 

5b Meester Arnoud en juf Yoka  Hoofdgebouw 

5c Meester Lex en juf Annemieke  Hoofdgebouw 

5d Juf Milou en juf Yoka  Hoofdgebouw 

6a Meester Rogier en juf Nikaye  Razeil 9 

6b Juf Barbara  Razeil 9 

6c Meester Vincent  Razeil 9 

6d Juf Sabrina J  Razeil 9 

7a Meester Koen  Hoofdgebouw 

7b Meester Kenny en juf Lotte W  Hoofdgebouw 

7c Juf Ramona en juf Leila  Hoofdgebouw 

7d Meester Jeroen en juf Lotte W  Hoofdgebouw 

7e Juf Charlotte  Hoofdgebouw 

8a Juf Bianca en Meester Ismaël    Razeil 7 

8b Juf Lilian  Razeil 7 

8c Juf Patricia en Juf Stephany  Razeil 7 

NEO 3/4 Meester Lars  Kraaiennest 12 

NEO 5/6 Juf Esmeé  Razeil 7 

NEO 7/8 Juf Evelien en juf Anne  Razeil 7 

Breinbrekers Juf Marieke  Kraaiennest 12 

Zoldermuizen Juf Lotte E  Kraaiennest en Razeil 



Vakanties en vrije dagen schooljaar 2022-2023 vastgesteld 

29 augustus 2022 1e schooldag 2022-2023 

Herfstvakantie 15 oktober t/m 23 oktober 2022 

Kerstvakantie 24 december 2022 t/m 8 januari 2023 

Voorjaarsvakantie 25 februari 2023 t/m 5 maart 2023 

Goede vrijdag 7 april 2023 

2e paasdag 10 april 2023 

Meivakantie 22 april t/m 7 mei 2023 

Hemelvaartsvakantie 18 en 19 mei 2023 

2e pinksterdag 29 mei 2023 

zomervakantie 2023: 22 juli t/m 3 september 2023 

Onder voorbehoud: 

Studiedagen alle kinderen vrij 

Woensdag 5 oktober 2022 

Maandag 21 november 2022 

Dinsdag 22 november 2022 

Vrijdag 23 december 2022 

Woensdag 1 februari 2023 

Woensdag 15 maart 2023 

Maandag 8 mei 2023 

Woensdag 21 juni 2023 

Vrijdag 21 juli 2023 

 

Verkort rooster alle kinderen 14.00 uur vrij 

Vrijdag 2 december 2022 

Donderdag 22 december 2022 

Vrijdag 21 april 2023 

Donderdag 20 juli 2023 


