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aankomend jaar een aantal 
wijzigingen zijn.  
  

Zoals ik u al eerder heb verteld gaat Juf Yvonne ons verlaten. Vorige week hebben wij 
verschillende gesprekken gehad met leerkrachten die interesse hadden in deze leuke baan 
en wij kunnen u vertellen dat volgend jaar juf Esther bij ons in de groepen 1/2 komt werken. 
In een volgende nieuwsbrief stelt zij zich aan u voor.  
  
Juf Carola heeft aangegeven dat zij volgend jaar minder wil gaan werken. Ze blijft op de 
maandag en de dinsdag onze Intern begeleider, haar taak als juf zal zij volgend jaar niet 
meer uitvoeren.   
  
De kinderen van groep 3 en 4 zijn volgend schooljaar verdeeld over drie groepen. De 
afgelopen weken hebben wij de verdeling van deze groepen met veel zorg uitgevoerd. De 
ouders van de groepen 3-4, 4-5 en 5-6 zullen in een aparte mail de indeling van de groepen 
krijgen.  
  
Juf Maartje heeft volgend schooljaar de vrijdagmiddag vrij. De kinderen van groep 5 die bij 
juf Maartje zitten zullen de vrijdagmiddag worden opgevangen door meester Johan en juf 
Nienke.   
  
De indeling voor het schooljaar 2022-2023 ziet er als volgt uit:  
  
  Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag  vrijdag  
Groep 1-2 A  Gabry  Esther  Gabry  Gabry  Gabry  
Groep 1-2 B  Cora  Cora  Cora  Esther  Esther  
Groep 3-4  Karin   Karin   Patricia  Karin   Patricia  
Groep 4-5  Maartje  Maartje  Maartje  Maartje  Maartje  
Groep 5-6  Johan  Johan  Johan  Johan  Johan  
Groep 7-8  Günther  Günther  Günther  Günther  Günther  

  
Juf Angela zal de ondersteuning in verschillende groepen doen op alle ochtenden, behalve 
op donderdag.   
  
Juf Nienke is er volgend jaar de donderdagochtend en vrijdag de hele dag.  
  
Juf Rebecca verzorgt de gymlessen op donderdag  
  
Meester Huub is er op maandag de hele dag, dinsdagochtend en donderdagochtend.  
  
Juf Ans is er volgend jaar ook weer op de maandag.  
  
  
  
  

  

  

De groepen van volgend jaar zijn geformeerd. Er zullen  
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Misschien heeft u het al wel gehoord? Gisteravond zijn alle ouders die gebruik maken van 
de BSO en de opvang van Klavertje 4 op de hoogte gebracht van het feit dat Marianne gaat 
stoppen met Klavertje 4. Ik denk dat dit best wel even schrikken was voor veel ouders, ik 
schrok er zelf namelijk ook van toen Marianne dit aan mij liet weten. De twee jaar dat ik hier 
nu werk hebben wij altijd op een heel prettige manier met Marianne en Klavertje 4 samen 
kunnen werken. Wij willen Marianne dan ook hartelijk bedanken voor de fijne samenwerking 
en wensen haar heel veel succes toe in de toekomst.  
  
Marianne heeft ervoor gekozen om de opvang en de BSO over te 
dragen aan De Kikkerkoning.   
Na de herfstvakantie zal de BSO worden overgenomen door de 
Kikkerkoning en ook de opvang zal in ons gebouw gevestigd 
gaan worden. Een hele verandering, maar ook een nieuwe start 
van een mooie nieuwe samenwerking met de Kikkerkoning. Een  
kleinschalige organisatie die met veel passie, inzet, 
betrokkenheid en creativiteit de opvang voor kinderen van 0 – 12 
verzorgt in Elst en omgeving.  
In een aparte bijlage stelt de Kikkerkoning zich verder aan u voor en geven zij informatie 
over de overgang en eventuele mogelijkheden die er komen. 

Volgend jaar hebben de kinderen op de volgende dagen een studiedag:  
  
• Woensdag 21 september 2022  
• Maandagmiddag 7 november 2022, de kinderen zijn vanaf 12.00 vrij  
• Dinsdag 6 december 2022 (hele dag)  
• Donderdagmiddag 9 maart 2023, de kinderen zijn vanaf 12.00 vrij  
• Donderdagmiddag 29 juni 2023, de kinderen zijn vanaf 12.00 vrij  

  
Begin volgend schooljaar ontvangt u van ons de jaarkalender.  
  

De werkgroep van het schoolreisje is op dit moment 
alweer druk aan het nadenken over het schoolreisje. 
Waar de reis naartoe gaat blijft nog even geheim. Wel 
kan ik u vast vertellen dat wij volgend schooljaar op 
dinsdag 20 september ons schoolreisje houden. De dag 
daarna zijn de kinderen een dagje vrij en kunnen ze 
heerlijk bijkomen.  
  

 
Morgen zal de laatste Jacobusviering van dit schooljaar plaatsvinden. Deze viering is samen 
met ouders. U als ouder bent dan ook van harte welkom om deze viering bij te wonen. 
Omdat de MFR te klein is om met zes groepen en hun ouders te zitten, hebben wij besloten 
die dag twee vieringen te organiseren. o 8.30-9.00   is de viering van de groepen 1/2B, 
4/5 en 8 o 11.30-12.00  is de viering van de groepen 1/2A, 3 en 6/7  
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Sinds een paar weken mogen de ouders van de groepen 1/2 hun kinderen op woensdag om 
12.00 in de klas ophalen. Samen met de leerkrachten van de onderbouw en een aantal 
ouders hebben wij deze inloop geëvalueerd en zijn tot de conclusie gekomen dat elke week 
een inloop erg veel is.   
De midden- en bovenbouwgroepen hebben dit jaar 1 keer een inloopavond gehad, dat is erg 
weinig.  
We hebben dan ook besloten dat we volgend schooljaar voor elke vakantie aansluitend aan 
schooldag een inloopmoment hebben voor alle groepen. Deze dagen zullen verspringen, 
hierdoor houden we rekening met de werkdagen van de ouders. 

Afgelopen maandag heeft Bas den Ambtman zijn laatste MR-vergadering bijgewoond.  
Door het vertrek van Bas den Ambtman schuift Joyce Koffeman op binnen de MR en wordt 
zij de nieuwe voorzitter, hierdoor is er een plaats vrijgekomen voor een ouder zonder 

stemrecht.  

Ieder schooljaar komt de MR bij elkaar in ongeveer 6 
vergaderingen van 1,5 uur en voor sommige 
agendapunten wordt er in een groep apart nog verder 
gepraat.  
   
Lijkt het je interessant om mee te praten en denken over 
wat er leeft in de school en mee een koers uit te zetten 
voor de komende jaren stuur dan een berichtje naar 
mrjacobussschool@wonderwijs.nl  

  

Afgelopen vrijdag hebben de kinderen van groep 5 
samen met juf Ans en meester Huub ontzettend hard 
gewerkt. Met zijn allen hebben ze 15 liter verse 
tomatensoep gemaakt. Tomaten en uien werden 
gesneden, de gekookte tomaten werden door de 
Passevite gepureerd en er werden behoorlijk wat 
gehaktballetjes gedraaid. Om 17.30 zaten de oude en 
jonge garde samen aan tafel, het was prachtig om te  
zien. Wij hebben met zijn allen genoten van deze mooie combinatie. Jong genoot van oud en 
oud genoot zichtbaar van jong en natuurlijk van de overheerlijke soep. De kinderen kregen 
aan het eind van de gang een groot applaus. En dat hadden ze verdiend!  
Volgend jaar gaan we hier mee door en zal een andere groep kinderen worden gevraagd om 
te helpen.   
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1 juli       Jacobusviering  
  
4 en 5 juli    Oudergesprekken groep 2  
   Voor de andere groepen zijn de gesprekken facultatief  
  
7 juli    Rapporten mee  
  
11 juli      Afscheidsavond groep 8  
  
12 juli     Jacobusdag  
  
13 juli     Afscheid groep 8  
    
14 juli  Doorschuifochtend  

  
15 juli    12.00 hebben wij allemaal vakantie!  
  


