Tjotter ouderinfo 14
Schooljaar 2016 - 2017

‘Samen het beste uit jezelf halen’

Agenda
Vrijdag 14 juli

Musical groep 8 vanaf 19.00 uur

Woensdag 19 juli

Doordraaidag/ wenochtend bij de ‘nieuwe’ leerkracht

Vrijdag 21 juli

Vanaf 12 uur zomervakantie t/m 3 september

Maandag 4 september

Start van het nieuwe schooljaar

Vrijdag 8 september

16.30 – 18.00 uur nieuwjaarsreceptie voor alle
kinderen en ouders

Week van 11 september

Startgesprekken en gespreksarrangement afspreken
met de leerkracht

Vrijdag 15 september

Muziekpresentatie van de hele school vanaf 15.00 uur

Personeel
Juf Birgitte is nog ziek. Na de zomervakantie zullen we weten hoe de chemokuur is
aangeslagen. Wanneer Juf Birgitte zich goed genoeg voelt zal zij binnen de school komen
re-integreren.
Juf Annemiek is na de vakantie nog ziek. Het is nog onduidelijk hoe lang juf Annemiek ziek zal blijven. Juf
Annemiek heeft veel last van haar vermoeidheidssyndroom. Wanneer mogelijk zal zij rustig naast juf Laura
komen re-integreren. Juf Laura Verdurmen zal haar vervangen (zie groep 6).
Juf Eefje heeft tot 18 September haar bevallingsverlof zij zal tot die tijd door haar duo-collega vervangen
worden.
Doordat we volgend schooljaar een groep minder hebben en we begroot worden op het leerlingen aantal van 1
oktober 2017 zullen we van een aantal collegae afscheid gaan nemen. Aan het eind van het schooljaar nemen
we afscheid van de volgende leerkrachten:
Juf Angelique en juf Atteke. Juf Atteke gaat per 1 September met vervroegd pensioen en juf Angelique zal op
een andere school binnen Stichting SchOOL gaan werken. Meester Folkert zal volgend schooljaar niet meer op
de Tjotter zijn. Hij gaat andere werkzaamheden, binnen stichting SchOOL, doen. U hoort nog hoe er afscheid
genomen gaat worden van de leerkrachten. Ook op directie niveau leveren we formatie uren in. Juf Eefje zal
weer volledig voor de groep gaan. Op maandag, dinsdag en woensdag is er geen ondersteuning meer van een
facilitair medewerker binnen de school. Dit betekent dat we op deze dagen telefonisch minder goed bereikbaar
zijn. Een boodschap kan altijd op het antwoordapparaat I besproken worden. Mocht u iemand weten die als
vrijwilliger op maandag, dinsdag en/of woensdag als conciërge/ facilitair medewerker op school wil werken dan
horen wij dit graag.
Juf Naomi zal volgend schooljaar haar LIO bij juf Laura S gaan doen.
Afscheid groep 8
Groep 8 is heel druk bezig met de laatste voorbereidingen voor hun spetterende eindmusical.
In de school hoor je veel liedjes die geoefend worden en zie je decor stukken die liggen te drogen. Ook komen
er geregeld in de middag een paar oma’s die dit jaar met de musical meedoen. We zien veel verborgen
talenten!
Wij wensen alle kinderen nog een geweldige laatste schoolweek toe en zien uit naar de eindmusical.
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Groepsindeling volgend schooljaar

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

1

Groep 1/2 A
De Zingende Zeehondjes

Juf Carola

Juf Carola

Juf Rolien

Juf Rolien

Juf Rolien

2

Groep 1/2 B
De Bonte Biggetjes

Juf Annette

Juf Nathalie

Juf Annette

Juf Annette

Juf Annette

3

Groep 3 A
De Kwakende Kikkers

Juf Odilia

Juf Odilia

Juf Odilia/
Eefje

Juf Odilia

Juf Odilia

4

Groep 4A
De Bezige Bijen

Juf Evelien

Juf Evelien

Juf Evelien

Juf Andrea

Juf Andrea

5

Groep 5A
De Zotte Zebra’s

Juf Jolande

Juf Jolande

Juf Maaike

Juf Maaike

Juf Maaike

6

Groep 6 A
De Olijke Olifanten

Juf Annemiek/

Juf Annemiek/

Juf Annemiek/

Juf Laura V

Juf Laura V

Laura V.

Laura V.

Laura V

7

Groep 7 A
De Wijze Wolven

Meester
Mathijs

Meester
Mathijs

Meester
Mathijs

Meester
Mathijs

Meester
Mathijs

8

Groep 7/8 B
De Schitterende Schapen

Juf Eefje

Juf Eefje

Juf Laura S.

Juf Laura S.

Juf Laura S.

9

Groep 8
De Koele Koeien

Juf Anouk

Juf Anouk

Juf Anouk

Juf Hanneke

Juf Hanneke

Wij hebben de laatste weken veel nieuwe aanmeldingen gekregen van kinderen die in de buurt van de school
komen wonen. Dit betekent dat er in een aantal groepen nieuwe kinderen komen. De kleutergroepen starten
met ongeveer 23 kinderen. In de loop van het jaar zullen daar kinderen bij komen. Bij ongeveer 70 kleuters (35
per groep) kunnen wij pas een derde kleutergroep starten. Wij zullen waar mogelijk ondersteuning in de
kleutergroepen geven d.m.v. stagiaires, ouders die mee helpen en eventueel een klassenassistent wanneer de
begroting dit toe laat. Bij tussentijdse instroom kijken wij altijd naar de groep en de onderwijsbehoefte van de
nieuwe leerling voor wij tot plaatsing overgaan.

Schoolvakanties voor de kinderen schooljaar 2017- 2018
Herfstvakantie

23 oktober t/m 27 oktober

Kerstvakantie

25 december 2017 t/m 5 januari 2018

Voorjaarsvakantie

26 februari t/m 23 maart 2018

Paasvakantie

30 maart t/m 2 april 2018

Koningsdag

27 april 2018
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Meivakantie en Hemelvaart

30 april t/m 11 mei 2018

Tweede Pinksterdag

21 mei 2018

zomervakantie

23 juli t/m 2 september 2018

Studiedagen schooljaar 2017-2018
Studiedag groep 1 t/m 8

22 september 2017

Studiedag groep 1 t/m 8

5 oktober 2017

Studiedag groep 1 t/m 8

8 november 2017

Studiedag groep 1 t/m 8

20 november 2017

Studiedag groep 1 t/m 8

6 februari 2018

Studiemiddag groep 1 t/m 8

12 maart 2018 alle kinderen vanaf 12 uur vrij

Studiedag groep 1 t/m 8

13 april 2018

Studiedag groep 1 t/m 8

2 juli 2018

Werkmiddagen leerkrachten t.b.v. analyses, evaluaties, plannen schrijven, ….
Groep 1 t/m 8

16 oktober 2017 alle kinderen vanaf 12 uur vrij

Groep 1 t/m 8

14 november alle kinderen vanaf 12 uur vrij

Groep 1 t/m 8

5 december 2017 alle kinderen vanaf 12 uur vrij

Groep 1 t/m 8

22 december alle kinderen vanaf 12 uur vrij

Groep 1 t/m 8

1 februari 2018 alle kinderen vanaf 12 uur vrij

Groep 1 t/m 8

12 februari 2018 alle kinderen vanaf 12 uur vrij

Groep 1 t/m 8

18 mei 2018 alle kinderen vanaf 12 uur vrij

Groep 1 t/m 8

22 juni 2018 alle kinderen vanaf 12 uur vrij

Groep 1 t/m 8

29 juni 2018 alle kinderen vanaf 12 uur vrij

Groep 1 t/m 8

20 juli 2018 alle kinderen vanaf 12 uur vrij

In de laatste schoolweek ontvangt u van ons het Prikbord met hierop alle activiteiten (die wij op dit moment
allemaal weten), vakanties, studiedagen, e.d. in een overzicht.
Mocht u vragen over deze nieuwsbrief hebben dan horen wij dit graag.
Met vriendelijke groet,
Folkert Kool en Astrid Ruijtenberg
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