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Indeling leerkrachten volgend
schooljaar
In de afgelopen weken is er druk
gepuzzeld om de leerkrachten in te
delen voor het volgende schooljaar.
Er zijn een paar wijzigingen:
 Juf Lisette stopt met werken op de
Emmaschool en juf Lisa neemt haar taak
als plus-leerkracht over.
 Juf Agnes Waldus komt van IKC
Kloosterveen en gaat werken in groep 12.
 Juf Mia Jansen komt van IKC
Baggelhuizen en gaat werken in groep 6
 Juf Marian, wordt naast leerkracht en
kindercoach, intern begeleider voor de
onderbouw.
 Juf Nanda, die groepsondersteuning
doet, gaat werken op IKC Het
Sterrenschip. Juf Natasja neemt haar
taak over.
 Juf Alies gaat met zwangerschapsverlof
en wordt tijdelijke vervangen door Jaap
Jan van der Werf, ook vakleerkracht op
de Van Lieflandschool.
 Juf Camilla gaat ook met
zwangerschapsverlof. Haar vervanging
moet nog geregeld worden.
 Juf Margreet en juf Annemarie zijn bijna
aan het einde van hun masterstudie
Taalspecialist en zijn volgend jaar weer
beschikbaar.
 Juf Roelina vervolgt haar masterstudie
op donderdagen.
 Enkele leerkrachten nemen verlof of
breiden hun werkzaamheden uit.
 Juf Tally gaat beginnen aan een 2-jarige
Masterstudie Gedragsspecialist op
woensdagen.

 Er wordt gewerkt aan de vervanging van
Han Sijbring.
Groep
1/2a Agnes Waldus-Anja Joling
1/2b Vera de Gries-Marian vd Sloot
1/2c Monique Nomden, Agnes Waldus
1/2d Yvonne vd Leur, Rianne Deuring
3a
Janette Woering, Soesja Bandell
3b
Astrid Assink, Janine de Boer
4a
Annemarie Kraft van Ermel
4b
Roelina Fluks, Marriet Bruins
5a
Annemiek Matien
5b
Marriet Bruins, Margreet vd Eerden
6a
Mia Jansen, Helen Maas
6b
Tally Dekker, Tineke vd Hart
7a
Marijke Slot
7b
Diana Laferte, Hilda vd Sluis
8a
Lisa vd Graaf, Lianne de Vries
IB
Carola van Iterson, Marian vd Sloot
Engels Pip Broad, Linda Zoutman
Administratie Helena Schol
Concierge
Fernando Lubbing
Chris Talens
Events Roelina Fluks
MT
Directeur, Carola van Iterson, Natasja
Rumph
POB Natasja Rumph
POB Rilana Kanon + vervanger
Gym Jaap Jan vd Werf
Er loopt nog een aanvraag voor een extra
groepslokaal bij de gemeente. We krijgen
daar voor de zomervakantie uitsluitsel over.

Verkeersactie
Vorige week hebben de winnaars
van de ontwerpwedstrijd, Joyce en
Finn, het verkeersbord onthuld
waarop staat dat de fietsers moeten
afstappen bij het voetpad aan de Dr.
Nassaulaan. Het oversteken wordt
op die manier veiliger.
Slechts 32% van de weggebruikers op
de Dr. Nassaulaan houdt zich aan de
snelheidslimiet van 30km/uur. Dat
betekent dat 68% (!) te hard rijdt. De
verkeersouders hebben 30km-stickers
uitgedeeld aan de buren van de Dr.
Nassaulaan en de Emmastraat in de
hoop dat ze deze op hun afvalcontainers
plakken. Zo wordt er vaker zichtbaar
welke snelheid er geldt!

English Week
Afgelopen dagen is Mr. Darren Parr
in alle groepen geweest om lessen te
geven.
In de groepen 1 t/m 4 heeft hij een
prentenboek The Cow loves Cookies
voorgelezen en verschillende spelletjes
gedaan. In de groepen 5 t/m 8 heeft hij
drie lessen gegeven over Engeland,
Plymouth, zelfvertrouwen en
presenteren.
Schoolbibliotheek
De schoolbibliotheek is afgelopen
schooljaar flink onder handen
genomen.
We merken dat dit het leesplezier van de
kinderen vergroot. Ook de mogelijkheid
om de schoolbibliotheek te bezoeken
draagt bij aan leesmotivatie en
leesplezier. Voor aankomend schooljaar
zijn we dan ook op zoek naar ouders die
willen helpen bij de uitleen van boeken in
de schoolbibliotheek, zodat we leerlingen
meer in de gelegenheid kunnen stellen
om boeken te lenen. Mocht u interesse of
vragen hebben, dan kunt u mailen naar
juf Annemarie (a.kraftvanermel@plateauassen.nl) of even binnen lopen (groep
4b).
Agenda

Werkzaamheden schoolomgeving
Aan het einde van de zomervakantie
wordt gestart met riool- en
wegdekvervanging in de
Emmastraat en Pr. Irenestraat tot
de kruising Ulohof.
De gefaseerde werkzaamheden duren
tot de kerstvakantie. In overleg met de
gemeente en de aannemer worden
omleidingsroutes ingesteld. Houd er
rekening mee dat de Emmastraat lange
tijd afgesloten is voor alle verkeer. Meer
informatie volgt na de zomervakantie.

Juli
1
2
3-5
9
10
11
12

Pre-advies groep 7 (wk)
10-minuten-gesprekken (fac-av)
Schoolkamp gr 8
Afscheid gr 8
De Slinger gr 8
Wisselmorgen 10.30-11.30
Start zomervakantie om 12.00 uur

