Groepsindeling 2016/2017
Hierbij in schema hoe de groepindeling er volgend jaar uit zal zien:
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Vrijdagmiddag

Juf Reyneveld
WPO (WerkPlekOpleiding)
Juf Jennifer Krabbe, zal op donderdag en vrijdag groep 5 begeleiden. Juf Krabbe is WPO student en
zal dit jaar afsturen als juf. Samen met juf Arends verzorgen zij het onderwijs in groep 5. Juf Krabbe is
het gehele jaar bij ons op school aanwezig.
Lio-stagiaire (LeraarIn Opleiding)
Vanaf het begin van het schooljaar tot eind januari zal Janieke Reyneveld op de maandag, dinsdag en
woensdag worden toegevoegd aan groep 6/7. Juf Reyneveld is een vierdejaars pabo student die haar
eindstage bij ons op school gaat uitvoeren. Op de ochtenden zal de groep worden opgesplitst in een
groep 6 en een groep 7. De middagen blijven ze gecombineerd. Juf Reyneveld zal op de ochtenden
groep 6 begeleiden, de middagen begeleidt zij de hele groep 6/7.

Extra taken







Juf van Pagée en juf Kamp, de IB-ers van De Akker, zijn om de beurt, op dinsdag beschikbaar
voor Interne begeleiding. Mocht u vragen hebben aan de IB-ers dan is de dinsdag dus de
meest geschikte dag.
Juf Wiltens, de ICT-er van de school, heeft elke donderdagmorgen beschikbaar voor extra
begeleiding van leerlingen en collega’s bij digitale vragen.
Juf van Putten verzorgt elke woensdag het Levelwerk voor groep 1 t/m 4.
Juf Arends verzorgt elke vrijdagmorgen het Levelwerk voor groep 5 t/m 8
Juf Otten is op woensdag beschikbaar om groep 3 en 4 extra te ondersteunen

Data
Het vakantierooster, de extra vrije (studie) dagen, de vrije ochtenden voor de kleuters en de
oriëntatieochtenden voor de peuters vermelden wij in de schoolkrant die in de laatste week voor
de vakantie uitkomt. De jaarkalender ontvangt u direct na de zomervakantie.
Overblijfrooster
In de bijlage vindt u het overblijfrooster 2016-2017, voor groep 3 t/m 8, zoals opgemaakt door
de TSO commissie. Het overblijfrooster voor de kleuters volgt z.s.m. Wij zullen de roosters ook
op de website zetten.
Oversteek begraafplaats Pesse
Het rooster voor de donderdag- en vrijdagmiddag is nog niet rond. Het gehele overzicht
plaatsen wij in de zomerschoolkrant.

Nieuws van buiten:


In de bijlage een schrijven van de muziekschool in Hoogeveen



In de bijlage een melding over het optreden van de Young Zulu Warriors in Ruinen op

woensdag 29 juni as.

