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ROFFELTJE
Mijn groep
Vooraan zit Esther met de blauwe ogen
met naast haar Lucas, die steeds maar beweegt.
Imke leest diep voorovergebogen,
voor haar Jesse die zijn neus afveegt.
Ik kijk naar Emma bladerend in een boek
zoekend naar iets, net als deugniet John.
En Achmed kijkt achterom naar de hoek,
waar Mieke met een nieuwe taak begon.
Anna die rekent, haar lievelingsvak
en Daan kijkt heel stiekem bij haar af.
Margje rommelt wat in de tijdschriftenbak.
Ik zie net dat Tess haar een plaagstootje gaf.
Sophie ach die zit weer op haar eigen planeet
te dromen over wat wij niet weten.
En kijk naar Lotte die haar tijd liever besteedt
aan tekenen, muziek en de rest wil vergeten.
Zo zitten ze allemaal in mijn klas.
Allemaal anders, allemaal gewoon.
Allemaal zichzelf met hun eigen tas,
hun eigen drinkbeker, hun eigen persoon.
Ik geef ze les, geef ze meer dan onderwijs.
Elk heeft talenten op zijn eigen terrein.
Ik begeleid ze een stukje op hun levensreis.
Wat geweldig dat ik hun leerkracht mag zijn.
Chris Lindhout
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Directie
Pinksteren staat voor de deur en het weer is prachtig. Veel families gaan bij elkaar op
bezoek, trekken er op uit. Zo hebben wij een familieweekend op een camping.
Het weer tijdens de laatste drie dagen van de Avondvierdaagse was prima. Ik voelde mij
genoodzaakt mijn verantwoordelijkheid te nemen toen op het nieuws werd gezegd, dat de
wandelbond maandag tussen de middag adviseerde de wandeling voor die avond af te
lassen. Ik had het onweer nog in mijn hoofd van twee jaar geleden, toen we midden op de
hei stonden. Dat wilde ik niet nog een keer meemaken. Uiteindelijk viel het mee, maar
gelukkig heb ik veel begrip voor mijn beslissing ontvangen.
Vorige week hebben we een project gedraaid, dat klonk als een klok. Elke groep had een
land genomen waarvan ze zaken hebben uitgediept. Het resultaat daarvan heeft u kunnen
zien. Het zag er prachtig uit.
Gisteravond vroeg een ouder mij of wij vandaag echt een studiedag hadden en dus echt
ook niet vrij zouden zijn. We hadden echt een studiedag en hebben het voornamelijk over
de organisatie van komend schooljaar gehad: de planning, het taakbeleid en het
belangrijkste, de groepsverdeling. Ik heb u beloofd zo spoedig mogelijk bekend te maken
bij wie uw kind(eren) volgend jaar in de groep zit of zitten. Daarom komt de Roffel vandaag
pas uit. Er was ook nog een verrassing. Wendy Magg kan bij ons op school blijven werken
en dat vinden we allemaal geweldig. Zij is een aanwinst voor de school met een mooie
uitstraling. Ik wens haar een prima tijd toe op de PCB Koningin Juliana.
De groepsverdeling voor het komende schooljaar ziet er als volgt uit:
Groep 1 Marion van der Sar (maandag, dinsdag en woensdag)
Wendy Magg (donderdag en vrijdag)
Groep 2 Marina van den Berg (dinsdag, woensdag en donderdag)
Wendy Magg (maandag)
Wendy Magg gaat in de kleuterbouw werken op de dagen dat Marion en
Marina vrij zijn. In het voorjaar zal juf Corine, die nu stage loopt bij juf Marion,
haar LIO-stage in de kleuterbouw doen.
Groep 3 Wilma van de Krol (maandag t/m vrijdag) en Marieke Niezen (woensdag-,
donderdag- en vrijdagmorgen.
Op maandag en dinsdag is er een Leerkracht in Opleiding (LIO). Zij zullen met
zijn drieën groep 3 begeleiden.
Groep 4 Anita Schippers (woensdag, donderdag en vrijdag).
Op de maandag en de dinsdag is er een LIO.
Groep 5 Netty Bosse (maandag en woensdag)
Jan-Willem van Braak (dinsdag, donderdag en vrijdag)
Netty Bosse begeleidt op de dinsdagen de Plusgroep.
Jan-Willem is op woensdagmorgen ambulant t.b.v. ICT en innovatie.
Groep 6 Natascha Boonen
Groep 7 Carin Houwaard
Groep 8 Arend Jansen (maandag, dinsdag en woensdag)
Rianne Beekhuis (donderdag vrijdag)
Tussen de voorjaarsvakantie en de meivakantie zal er een LIO zijn in groep
8, zodat we in de periode voor de Cito-toets uit de mogelijkheid hebben om
groep 8 te splitsen t.b.v. extra begeleiding.
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Ik ben blij met deze indeling. De kwaliteit en vaardigheden van de leerkrachten staat borg
voor goede resultaten van de kinderen. We zijn er ook in geslaagd, ondanks het feit dat
we minder formatie hebben, voldoende mogelijkheden voor begeleiding voor de groepen
in te bouwen. Ik heb groot vertrouwen in dit team.
Hielke Sybesma

Belangrijke data
5 juni
6 juni
12 juni
13 juni
15 juni
16 juni
18 juni
20 juni
21 t/m 23 juni
28 juni
29 juni
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2e Pinksterdag
20.00 uur OC-vergadering (voorbereiding Zendingsdag/Pleinfeest)
19.30 uur MR-vergadering
15.15 uur Inloopspreekuur SMW/GGD
Roffel 18
Zendingsdag / Pleinfeest
Vaderdag
Schoolreis kleuters
Kamp groep 8
Rapport 3
10-minutengesprekken volgens intekenlijst

