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Kreet van de week

Naar inhoud

Schoolreizen
Gisteren zijn alle groepen, met uitzondering van de groepen 8, op schoolreis geweest. Fijn dat er zoveel
ouders waren om uit te zwaaien. De weersverwachting voor gisteren was aan het begin van de week
nogal dramatisch. De ochtend is gelukkig droog gebleven, in de middag zijn de meeste kinderen helaas
wel wat nat geworden.
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De kinderen hebben genoten van het schoolreisje en u zult vast ook genoten
hebben van de verhalen waarmee uw kind is thuisgekomen.
Niet alleen de kinderen hebben een
fijne dag gehad, ook de begeleiders
hebben het leuk gehad.
We hopen dat iedereen met een
tevreden gevoel kan terugkijken
op het schoolreisje.

Naar inhoud
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Groepsverdeling 2017-2018
Na heel wat gepuzzel hebben we de indeling en de verdeling van de nieuwe groepen voor volgend
schooljaar vast kunnen stellen. In de schema’s hieronder kunt u zien welke leerkracht(en) en welk lokaal
bij de groepen horen.
De huidige groepen 0, 1 en 2 worden opnieuw ingedeeld. Alle ouders van kinderen in deze groepen
krijgen zaterdag een brief thuis waarin staat in welke groep, met welke leerkracht, in welk lokaal en met
welke klasgenoten uw kind is ingedeeld. Leerlingen die vanaf 1 oktober a.s. instromen in groep 0, krijgen
in september een brief thuis waarin staat in welke groep en bij welke leerkracht zij zijn ingedeeld.
De huidige groepen 3, 4, 5, 6 en 7 blijven voor wat betreft de samenstelling gelijk aan dit schooljaar. Dit
betekent: de huidige groep 4a wordt 5a, de huidige groep 7b wordt 8b, enz….
Op woensdag 12 juli gaan de kinderen, die volgend jaar groep 1/2 , groep 2 en groep 3 worden, na de
pauze kijken in hun nieuwe groep. Al deze kinderen kunnen dan kennismaken met de (nieuwe) klasgenoten
en met de nieuwe leerkracht(en). De kinderen van de groepen 4 gaan die morgen even een kijkje nemen
op de locatie Roerdomp. Aan het eind van de morgen gaat iedereen weer terug naar de eigen groep.
De kinderen van de groepen 0 en 0/1 zijn woensdagmorgen 12 juli gewoon bij hun eigen juf en in hun
eigen groep en mogen donderdagmiddag 13 juli in hun nieuwe groep kijken bij de nieuwe juf(en). Zij
worden deze middag verwacht van 14:00 -15:00 uur.
Locatie Stroekeld
Groep

Lokaal

Leerkracht

0d

S04

Vacature

0a/1a

S03

Juf van Losser (ma-wo)/Juf Getkate (do-vrij)

0b/1b

S02

Juf ter Haar (ma-wo)/Juf L. Slagman (wo-vrij)

0c/1c

S01

Juf Nijkamp (ma-vrij)

1d/2d

S08

Juf Scheppink* (ma-vrij)

1e/2e

S05

Juf de Vries (ma-di)/Juf Janssen (wo-vrij)

2a

S06

Juf A. Slagman (ma-wo)/Juf Troost (do-vrij)

2b

S07

Juf Dijk (ma-di)/Juf Hiltjesdam (wo-vrij)

3a

S10

Juf Visser (ma-wo)/Juf Gulink (do-vrij)

3b

S12

Juf van het Goor (ma-di, do-vrij)/Juf Langenhof (wo)

3c

S11

Juf Minkjan (ma-wo)/Juf de Wilde (wo-vrij)
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3d

S09

Juf Langenhof (ma-di)/Juf Wijsbeek (wo-vrij)

4a

S13

Juf van Beuzekom (ma-wo)/Juf Bak (wo-vrij)

4b

S15

Juf van Rikxoort (ma-wo)/Juf Spenkelink (do-vrij)

4c

S16

Juf Molenkamp (ma-di)/Juf Smit (wo-vrij)

4d

S14

Juf Sanderman*** (ma-vrij)

Locatie Roerdomp
Groep

Lokaal

Leerkracht

5a

R02

Meester Borghuis (ma-di, do-vrij)/Juf Sloof (wo-do)

5b

R03

Juf Sloof (ma)/Meester Slagman (ma-vrij)**/ ***

5c

R04

Juf Kreijkes*** (ma-vrij)

6a

R01

Juf Venebrugge (ma-di)/Meester Ligterink (wo-vrij)

6b

R05

Juf Hutten (ma)/Juf Minderman (di-vrij)

6c

Techn. Lok.

Juf van der Veen (ma-di)/meester Korpershoek (wo-vrij)

7a

R09

Meester Huiskes (ma-di, do-vrij)/Juf Hutten (wo)

7b

R07

Meester Linneman*** (ma-vrij)

7c

R06

Juf Abbingh*** (ma-vrij)

7d

R08

Juf Schenk (ma-wo)/Juf Schipper (do-vrij)

8a

R12

Meester Postma*** (ma, di.mi.-vrij)/Juf Sloof (di.mo.)

8b

R11

Juf de Leeuw van Weenen (ma-wo)/Juf Steen (do-vrij)

8c

R10

Meester Pullen (ma-do)/Juf Manenschijn (vrij)

*Juf Baan gaat op 31 augustus 2017 trouwen en heet vanaf dat moment juf Scheppink.
**De eerste helft van het schooljaar heeft meester Slagman nog ouderschapsverlof op de maandagen.
Dan wordt hij vervangen door juf Sloof. De tweede helft van het schooljaar werkt meester Slagman zelf op
de maandagen.
***Deze leerkrachten hebben recht op compensatieverlof, omdat ze anders meer dan de max. toegestane
hoeveelheid lesgevende uren maken. Er komt dan een aantal keer per jaar een andere leerkracht de groep
overnemen. Voor een fulltime leerkracht gaat dit om max. 12 dagen per jaar.
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Er staat een nieuwe naam in het rijtje met leerkrachten. Juf Thamar Dijk komt ons team versterken. Zij
heeft de afgelopen jaren gewerkt op de Constantijnschool en maakt nu de overstap naar de Julianaschool.
Volgend schooljaar zijn er 2 LIO studenten bij ons op school. Dit zijn studenten die in het laatste jaar van
hun opleiding tot leerkracht zitten en zelfstandig voor een groep mogen staan. Dirk Jan Boers komt zijn
LIO-stage doen in groep 5c, Nadine Kruimer in groep 7a
Bij vragen rondom de groepsindeling en groepsverdeling kunt u terecht bij het MT, bij vragen over de
nieuwe groepssamenstellingen kunt u terecht bij de huidige leerkracht van uw kind.
Naar inhoud

Brief continurooster
Helaas is er vandaag iets misgegaan met het verzenden van de brief over de invoering van het
continurooster m.i.v. 31 oktober. We vinden het heel erg vervelend dat we u hierdoor hebben bestookt
met diverse mails, excuses hiervoor! We zijn er nog steeds niet achter wat de oorzaak is van de
problemen met het verzenden, maar hebben inmiddels wel begrepen dat de tweede poging via ParnasSys
is gelukt.
Voor de zekerheid nemen we de tekst van de brief hieronder op, zodat we er zeker van zijn dat
iedereen de informatie krijgt.

Rijssen, 30 juni 2017

Betreft: invoering continurooster per 31 oktober 2017

Geachte ouders,
In schooljaar 2015/2016 is er een enquête uitgezet onder de ouders en
het personeel. In de enquête is de mening gepeild over de wijziging van
schooltijden. Een groot deel van de ouders (73,3%) heeft destijds aangegeven vóór invoering van een continurooster te zijn. Het personeel was er
op dat moment nog niet aan toe om tot invoering over te gaan, daarom
heeft de MR destijds geen instemming kunnen verlenen aan de invoering
van het continurooster.
Na uitvoerig beraad dit schooljaar is, met instemming van de MR, besloten
om met ingang van 31 oktober 2017 over te gaan tot invoering van een continurooster.
De argumenten hiervoor zijn:

Onder ouders is er een duidelijke voorkeur voor de invoering van een continurooster

Minder wisselingen voor leerlingen en een rustiger verloop van de dag
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De bemensing van de TSO; er zijn te weinig vrijwilligers om de huidige TSO in stand
te houden
Rust en veiligheid voor de leerlingen tijdens het overblijven
De grote toename van het aantal leerlingen dat tussen de middag overblijft

Voor leerkrachten is er een half uur middagpauze gewaarborgd, dit is conform de Arbeidstijdenwet.
Om het continurooster te realiseren, is er een organisatievorm gekozen waarin de onderwijsassistenten
worden ingezet voor het toezicht op het plein. Dit betekent dat zij een uitbreiding van hun benoeming
krijgen. Naast de onderwijsassistenten zijn er ook ouders nodig die helpen bij het toezicht.
Door het anders regelen van het overblijven binnen het continurooster komen de kosten voor de TSO te
vervallen. Hiervoor in de plaats komt een vrijwillige overblijfbijdrage van € 30,- per leerling per jaar voor
het dekken van de kosten. Deze bijdrage komt naast de al bestaande vrijwillige ouderbijdrage van € 15,per kind voor sinterklaascadeautjes, Kerst etc. We zullen er voor zorgen dat deze bijdragen gespreid in
drie keer betaald kunnen worden in september, november en maart.
De schooltijden zien er vanaf dinsdag 31 oktober* als volgt uit:
groep maandag
dinsdag
woensdag
instroomgroep 8.30 – 12.00
8.30 – 12.00
8.30 – 12.15

donderdag
8.30 – 12.00

vrijdag**
8.30 – 12.00

0/1
2, 3, 4

8.30 – 12.00
8.30 – 14.30

8.30 – 14.30
8.30 – 14.30

8.30 – 12.15
8.30 – 12.15

8.30 – 14.30
8.30 – 14.30

8.30 – 12.00
8.30 – 12.00

5 t/m 8

8.30 – 14.30

8.30 – 14.30

8.30 – 12.15

8.30 – 14.30

8.30 – 14.30

*Dit is dus direct na de herfstvakantie; maandag 30 oktober is er een studiedag gepland en zijn de
leerlingen vrij.
**Met ingang van 4 september, gaan de kinderen uit de groepen 0 t/m 4 op vrijdag tot 12.00 uur naar
school.
Er is gekozen voor invoering van het continurooster vanaf 31 oktober, zodat u ruim de tijd heeft om de
evt. kinderopvang of uw werk hierop aan te passen.
Waarschijnlijk moeten we allemaal aan de nieuwe schooltijden wennen. De één meer dan de ander. Wij
willen er graag samen voor gaan zodat de kinderen het goed hebben op onze school, dat ze kunnen
genieten en zich in een veilig klimaat mogen ontwikkelen.
Als u nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met het MT van de Julianaschool.
Met vriendelijke groet,
Aukje Lawerman (adjunct-directeur)
Joke van de Riet (adjunct-directeur)
Marco Schaap (directeur)
Naar inhoud

~6~

Evaluatiegesprekken
Aanstaande dinsdag en donderdag worden er, vanaf 16.00 uur, evaluatiegesprekken gevoerd.
U heeft zich hiervoor kunnen opgeven en heeft deze week hiervoor via de groepsleerkracht een
uitnodiging ontvangen. We hopen op goede gesprekken met elkaar.
Naar inhoud

Kalender
3 juli

MR-vergadering

4 juli
6 juli

Evaluatiegesprekken groepen 1 t/m 7
Evaluatiegesprekken groepen 1 t/m 7

10 juli
12 juli

Schoonmaakavond voor de groepen 0/1a, 2, 4 en 6
Schoonmaakavond voor de groepen 0, 1, 3, 5, en 7

14 juli
17 juli

Rapport 2 gaat mee
Afscheidsavond 8a

18 juli
19 juli

Afscheidsavond 8c
Afscheidsavond 8b

21 juli

Laatste schooldag, alle kinderen zijn ’s middags vrij.

Naar inhoud
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Zwemvierdaagse

Naar inhoud
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