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Juf Wendy gaat een nieuwe uitdaging aan op een
school voor voortgezet speciaal onderwijs “Stip”
in Utrecht.

Agenda: juni/juli:
Vrijdag 29 juni: Rapporten mee naar huis
Week 4 juli: 10 min. gesprekken
Woensdag 4 juli: Leerlingen om 12.00 uur vrij!
Groep 8 is de hele dag vrij!
Dinsdag 17 juli: Eindmusical groep 8 (Noord)
Woensdag 18 juli: Eindmusical groep 8
(Midden)
Vrijdag 20 juli: Laatste schooldag, Vakantie
start om 12.00 uur!

Juf Wendy heeft 7 jaar bij ons op school gewerkt
als intern begeleider. Zij is van grote waarde
geweest voor onze kinderen en onze collega’s. Wij
zullen haar daarom enorm gaan missen.
Wij wensen juf Wendy heel veel plezier en een
mooie toekomst op haar nieuwe werkplek en
danken haar voor alle goede zorgen!
Juf Karima verlaat niet alleen onze school, maar
gaat een toekomst beginnen in België. Zij verhuist
naar haar grote liefde in Leuven. Wij zijn blij voor
haar dat ze inmiddels ook al een nieuwe baan op
een school gevonden heeft.

Groepsindeling schooljaar 20182019:
Juf Wendy en juf Karima nemen
afscheid van het Samenspel!
Helaas gaan wij voor de zomervakantie afscheid
nemen van juf Wendy en juf Karima.

De laatste weken zijn we intensief aan de slag
gegaan om de groepsverdeling voor beide locaties
rond te krijgen. Wij hebben daarin ook wat
verschuivingen moeten doorvoeren.
Juf Yvonne zal de plaats van juf Wendy gaan
innemen als intern begeleider voor het Samenspel.
De vacature ruimte die is ontstaan hebben we voor
een groot deel kunnen invullen. Gezien de huidige
problematiek met het vinden van nieuwe

leerkrachten zijn we daar blij mee. Wij hebben 2
nieuwe ervaren leerkrachten inmiddels gevonden
voor onze school. Zij zullen zich direct in het
nieuwe jaar voorstellen en zullen tijdens de
wenmiddag op maandag 16 juli op school
aanwezig zijn.

Groepsindeling Noord:
Groep 1 /2A: Juf Lenie en juf Ria Krom
Groep 1 /2B: Juf Jolanda en juf Ria Krom
Groep 3: Juf Marije en juf Marga
Groep 5: Juf Joke en Juf Marga
Groep 6: Vacature
Groep 7: Juf Marian en Meester Berjan
N.B. De 6 kinderen van de huidige groep 3 gaan
volgend schooljaar naar groep 4 op locatie
Midden.
Er is komend schooljaar geen groep 8 op Noord.

Groepsindeling Midden:
Groep 1 /2A: Juf Anouk
Groep 1 /2B: Juf Natasja en Juf Madelon
Groep 3: Juf Saskia
Groep 4: Juf Saskia D.
Groep 5: Juf Rita en Juf Madelon
Groep 6: Meester Fred en Juf Ellen
Groep 7/8: Juf Kelly en Meester Berjan
Groep 8: Juf Muriel.
N.B.
Meester Fred zal met ingang van komend
schooljaar 2 dagen ambulant zijn om als school
coördinator/ aanspreekpunt samen met de directie,
alle locaties inclusief de Zeetuin dagelijks bemand
te hebben.
Iedere school krijgt voor komend schooljaar vanuit
de overheid extra middelen om de werkdruk op de
school te verminderen. Wij zijn blij dat we meer
extra handen hebben om onze leerlingen te kunnen
begeleiden in kleine groepjes.
Extra ondersteuning voor beide locaties:
Juf Ellen
Meester Jessey
Juf Aline
Juf Chiela
Juf Anita

Week van de 10 minuten gesprekken:
Volgende week zullen de 10 minuten gesprekken
op beide locaties gevoerd worden.
Tijdens de avonduren bent u welkom op de
dinsdagavond op beide locaties.

Het team Samenspel wenst u een een
fijn weekend!

