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Formatie schooljaar 22-23 
Zoals jullie weten moeten wij fors inleveren op ons totaal aantal leerkrachten. Uiteraard wisten wij 
al heel lang dat dit er een keer van zou komen. Nu is het helaas zo ver. Juf Ellen heeft aangegeven 
dat zij graag dichter bij huis wil gaan werken. Dat is gelukt, zij gaat aan de slag op een prachtige 
school in Winsum, CBS de Piramiden. Daarnaast gaat juf Klaassiena nog 3 dagen werken en juf 
Riekie 4 dagen. Alles bij elkaar opgeteld is dit precies het totaal wat wij moeten inleveren. 
Uiteraard is dit allemaal niet zonder slag of stoot gegaan en zijn er de nodige gesprekken aan 
vooraf gegaan. Leuk is anders, maar het moest er een keer van komen. 
Tot slot hebben jullie ook een brief ontvangen waarin mijn vertrek is aangekondigd. Na heel veel 
jaren Stedum was ik toe aan een nieuwe uitdaging. Die heb ik gevonden in Delfzijl op CBS Ravelijn.  
In alle opzichten het tegenovergestelde van de kleine gemoedelijke dorpsschool. Het betreft een 
school met rond de 230 leerlingen en meer dan 20 personeelsleden. Dat zal mij een flinke 
overgang worden. Fietsen zal er niet meer van komen, de school staat straks hemelsbreed op 100 
meter van mijn huis.  
Al met al een hoop veranderingen zo kort voor de zomervakantie. We zullen er allemaal alles aan 
doen om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. Mochten er voor de zomer nog 
belangrijke mededelingen zijn, sturen wij die uiteraard aan jullie door. 

 

Groepsverdeling 22-23 
Voor het schooljaar 22-23 mogen wij helaas niet meer met 4 groepen gaan werken. Daarvoor 
ontbreken de aantallen leerlingen en dus automatisch ook het benodigde aantal personeelsleden. 
Elke verdeling heeft zijn voor- en nadelen en we zijn uiteindelijk op het volgende uitgekomen: 
 

 Groep 1,2,3 Groep 4,5 Groep 6,7,8 Groep 3,4,5 

maandag Juf Riekie 
(+extra hulp 
groep 3) 

Juf Klaassiena Juf Daniëlle  

dinsdag  Juf Riekie 
(+extra hulp 
groep 3) 

Juf Klaassiena Juf Daniëlle  

woensdag Juf Riekie 
(+extra hulp 
groep 3) 

Juf Riëtte  Juf Daniëlle  

donderdag Juf Riekie 
(+extra hulp 
groep 3) 

Juf Riëtte Juf Daniëlle  

vrijdag Groep 1 en 
2 zijn 
vrijdag vrij! 

 Juf Daniëlle Juf Riëtte 

 
IB: juf Petra, dagen in overleg 



 
Voor groep 3 zetten we 4 dagdelen extra hulp in. Dat wil zeggen, ze starten in de combinatie 1,2,3 
en gaan dan vervolgens met het werk aan de slag in een andere ruimte onder begeleiding van een 
extra leerkracht en/of onderwijsassistent. Zo krijgt groep 3 de extra aandacht die het verdient en 
kunnen ze zich in alle rust storten op het leren lezen, rekenen, schrijven enz. Om even stoom af te 
blazen gaan ze tussendoor weer naar groep 1,2 om lekker te spelen, dansen, zingen, rijmen enz. 
(Dat deden we andere jaren ook altijd al in de combinatie 3/4). Op deze wijze denken wij dat we 
juist groep 3 extra goed op weg kunnen helpen met het leren van alle schoolse vaardigheden. 
Wellicht gaan we richting de kerst per groep 3 leerling kijken of ze dan vanaf januari geruisloos 
kunnen aansluiten in de combinatie 4/5.  
Gymnastiek 
Komend schooljaar zal er totaal 1,5 uur gymnastiek zijn voor de groepen 3 t/m 8 van een 
vakleerkracht in het gymgebouw. We moeten de roosters (school en Huis voor de Sport 
Groningen) nog op elkaar afstemmen. Zoals het nu lijkt, blijft de dinsdag in ieder geval gewoon 
staan als vaste gymnastiek dag. De exacte tijden en dag(en) komen in ieder geval in de (online) 
schoolgids te staan. Zodra die klaar is, ontvangen jullie de schoolgids via de mail en staat die ook 
op de website. 

 

 Peuternieuws 
We zijn druk bezig met thema zomer. We hebben al mooie zwembroeken, zwempakken en ijsjes 
gemaakt van papier. We zingen liedjes over de zomer en spelen buiten spelletjes met de strandbal. 
Vigo is binnenkort voor het laatst bij ons en gaat alweer naar groep 1 bij juf Riekie.   
Op 13 juli gaan we samen met de peuters van Loppersum naar de speeltuin in Godlinze. Dit is in 
het kader van het afscheid van juf Anneke. Over haar opvolging is op dit moment nog niets 
bekend. Zodra we meer weten, worden jullie allemaal uiteraard ingelicht.  

 

MR verkiezingen 
Elke school in Nederland heeft een gekozen MR. De leden bestaan uit een evenredig aantal ouders 
en personeelsleden. De MR is de belangrijke schakel tussen de school en de ouders. De MR praat 
mee over alle belangrijke schoolzaken, zoals bijvoorbeeld formatie, begroting, groepsindeling enz. 
Op veel punten heeft de MR instemmings- of adviesrecht. Op dit moment bestaat onze MR uit 6 
leden namelijk: Klaassiena de Jonge, Riëtte van der Laan en Daniëlle Brons namens de 
personeelsgeleding en Tina Hannemann, Maaike van Huis, Natasja Toxopeus namens de 
oudergeleding. Op dit moment zoeken we voor Natasja een nieuwe kandidaat (Tina en Maaike zijn 
herkiesbaar). Wie lijkt het leuk om ons MR team te komen versterken? Opgave mag telefonisch via 
school 0596 551302 of de mail d.brons@noordkwartier.nl 

 

 Naschoolse opvang 
Er wordt nog steeds druk onderhandeld over de start van de naschoolse opvang op onze school. 
De meeste hobbels zijn inmiddels glad gestreken. Het ligt nu op het bord bij de directeur-
bestuurders van Noordkwartier, Marenland en Kids2B die het overleg verder voeren met de 
verantwoordelijk wethouder. Eemsdelta heeft meerdere dorpen in de gemeente waar soortgelijke 
plannen voor worden ontwikkeld. Samen moeten ze tot een goede oplossing komen om voor de 
toekomst naschoolse opvang op de juiste wijze te gaan organiseren. Zodra er meer bekend is, 
worden jullie geïnformeerd.  

 

 Internet/telefoon 
Met regelmaat zijn wij telefonisch moeilijk te bereiken. De telefoon gaat hier gewoon over, maar 
we kunnen niet opnemen. De oorzaak zit in de verbinding met het internet. Tegelijkertijd ligt dan 
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alles eruit, we kunnen niks met de computers, tablets en digiborden. Aan een oplossing wordt 
gewerkt. Zodra de nodige onderdelen zijn vervangen, behoren alle problemen binnenkort tot het 
verleden. Tot die tijd excuses voor het ongemak.  

 

 Honden uitlaten 
Sinds de komst van de tijdelijke woningen om ons heen, zijn verschillende hondenbezitters op 
zoek naar nieuwe plekken om de hond(en) uit te laten. Helaas schijnen er ook dorpsgenoten te zijn 
die hun hond(en) uitlaten op ons terrein en de poep niet opruimen. Gelukkig zijn er ook mensen 
die het wel opruimen! Het komt dus voor dat er hondenpoep op het gras ligt waar de volgende 
dag onze kinderen spelen. Al met al heel smerig! Het omheinde terrein is eigen terrein van de 
school en na schooltijd vrij toegankelijk voor kinderen om te spelen. Het is geen hondenuitlaat 
veld! Daarom bij deze nogmaals een oproep aan iedereen, laat je hond niet uit op ons 
schoolterrein!  

 

agenda juli 
 

6 Eindfilm groep 8 voor genodigden 

7 Schoolmarkt 17.30-19.00 

14 -Feestdag voor alle groepen georganiseerd 
door groep 8 (laatste schooldag groep 1 en 8) 
-Afscheid juf Ellen en meester Martin (tijden 
volgen nog) 

15 Laatste schooldag groep 2 t/m 7 

15 t/m 17 Oud papier container 

16 Start zomervakantie  

29 augustus 1e schooldag schooljaar 22-23 
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