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Beste ouders/verzorgers, 

Een maand geleden hebben u al geïnformeerd over de indeling van leerkrachten in schooljaar  

2022-2023. Daar zat weinig verrassing in. De indeling is hetzelfde als het huidige schooljaar. 

Inmiddels weten we ook de indeling van alle overige collega’s. 

Administratieve ondersteuning Anita Zuurbier             donderdagochtend 

Onderwijsassistent Lara de Koekkoek       maandag, woensdag en vrijdag                                   

Leerlingbegeleider groep 1-2 Ruby Geels                   maandag, woensdag en woensdag 

Leerlingbegeleider groep 1-2 Kim de Leeuw              donderdag en vrijdag 

Vakleerkracht bewegingsonderwijs Ryanne Slooten           maandag en woensdag 

Peuterspeelzaal Sylvia Appelman         maandag, dinsdag, woensdag 

BSO Joyce Jacobs                maandag en dinsdag  

BSO Petra Leegwater         donderdag  

Extra onderwijsassistent (NPO-
gelden) 

Joyce Jacobs                dinsdag en donderdag 

Extra woensdagen 
(werkdrukmiddelen) 

Danielle Kenter           7.5 woensdagen 

Extra woensdagen 
(werkdrukmiddelen) 

Saskia Smith                20 woensdagen  

Extra leerkracht (NPO-gelden) Danielle Kenter           dinsdag  

Intern begeleider Marchien Bakker        dinsdag en donderdag 

Directeur René Venneker           dinsdag en donderdag 

 

Waar vind u de toestemmingsvragen van school? 
Enkele ouders hebben gevraagd waar ze de toestemmingsvragen i.v.m. foto’s in KWIEB kunnen 
aanpassen. Hieronder kunt u lezen hoe u dat kunt doen.  
U kunt als ouder te allen tijde de toestemmingsvragen bekijken en aanpassen. De  
toestemmingsvragen vindt u bij Uw profiel > Uw kinderen. U klikt vervolgens op het kind waardoor 
er extra opties verschijnen. Hier klikt u op Privacy. 
 

 

Afbeelding: Onder de button Privacy vindt u de toestemmingsvragen. 

Rapporten en portfolio’s 

Binnenkort gaan de rapporten weer met de kinderen mee naar huis, maar we hebben nog niet alles 

retour gekregen. Wilt u daarom z.s.m. de rapporten en portfolio’s met uw kind meegeven?  



Schoonmaken groepen 1-2 en 3-4 

In de lokalen van de groepen 1-2 en 3-4 staan diverse kasten en materialen die voor de 

zomervakantie schoongemaakt moeten worden. De kasten mogen onder lestijd of na lestijd 

schoongemaakt worden. De materialen van groep 1-2 mogen op school of thuis schoongemaakt 

worden. Wie wil ons helpen? 

Bij voorbaat dankt. 

 

Modderkeuken 

We willen graag een modderkeuken voor buiten op ons plein. De kinderen spelen vaak in onze mooie 

zandbak, maar spelen met zand én water is vaak nog leuker! Voor het maken van een modderkeuken 

zoeken we een paar enthousiaste ouders die het leuk vinden om dit voor ons te maken.  

Dat mag ’s avonds, maar ook onder lestijd. Welke moeder of vader, opa of oma heeft zin om zo’n 

modderkeuken te maken? 

 

 


