
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nieuwsbrief juli 2020-1 
 
Beste ouders/verzorgers en belangstellenden,  
  
Wij vragen uw aandacht voor de 1e Nieuwsbrief van juli 2020. Deze gaat met name over de 
groepsindeling voor het nieuwe schooljaar. 
 
Schooljaar 2020-2021 
Hierbij de beloofde indeling van de groepen en de leerkrachten voor het schooljaar 2020-
2021.  
 
Eerst een korte toelichting: 

 

• De oudste kleuters van de groepen 2 die naar groep 3 gaan, worden verdeeld over 
de kleine groep 3/4A en groep 3B.  

• De huidige groepen 3 worden verdeeld over groep 3/4A en groep 4B. 
• De samenstelling van de groepen 1 t/m 4 verandert: De betreffende 

ouders/verzorgers krijgen een aparte lijst met daarop de namen van de leerlingen per 
groep. Deze indeling is goed doordacht en kan niet worden gewijzigd. 

• Er komt 1x een groep 5 met alle leerlingen die nu in de groepen 4B en 4/5A zitten en 
die doorgaan naar groep 5. 

• Er komt 2 x een groep 6: groep 6a zijn de leerlingen uit de huidige 4/5A die doorgaan 
naar groep 6 en groep 6B zijn de leerlingen van de huidige groep 5B. 

• De groepen 6 en 7 worden de nieuwe groepen 7 en 8. 
• Juf Pieta en juf Annelies zien we na de zomervakantie niet meer terug. Zij gaan 

genieten van hun pensioen. We wensen ze een hele mooie tijd toe! 
• Het verlof van juf Dyonne eindigt na de kerstvakantie. Haar vervanger is juf Doris de 

Wit. 
• Juf Doris wordt ingezet in de groepen 3B en 6B. We kennen haar natuurlijk al van dit 

schooljaar, waarin ze haar stage heeft afgerond in groep 5B. Fijn dat ze weer bij ons 
kan komen werken. 

• Een nieuw gezicht in de formatie is juf Loes Straatsma. Zij komt ons team versterken 
in groep 5. Van harte welkom juf Loes!  

• Juf Joenne heeft in juni de overstap gemaakt van leraarondersteuner naar 
groepsleerkracht. Zij blijft als zodanig werken op De Ploeg en daar zijn we natuurlijk 
heel blij mee! 

• Meester Ben neemt na de kerstvakantie 1 dag ouderschapsverlof per week op. 
• Het is dus niet uit te sluiten dat deze formatie na de kerstvakantie op een aantal 

plaatsen kan wijzigen. De groepssamenstelling blijft echter het hele schooljaar 
onveranderd. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
In schema ziet het er als volgt uit: 
 
GROEP LEERKRACHTEN ONDERSTEUNING 
1/2A Juf Esther(ma) en juf Dicky(di,wo,do,vr) Juf Judith 
1/2B Juf Eva(ma,di,vr) en juf Esther(wo,do) Juf Judith 
1/2C Juf Trudi(ma,di) en juf Annique(wo,do,vr) Juf Judith 
3B Juf Swaniek(ma,di,wo) en juf Doris(tot 

kerst)(do,vr) 

Juf Jessica 

3/4A Juf Ronkje(ma,di) en juf Petra(wo,do,vr) Juf Jessica 
4B Juf Anne-Marie(ma,di,wo,do), juf Trudi(vr) 

en juf Ronkje(vr) 
Juf Jessica 

5 Juf Loes(ma,do,vr), juf José(di,wo) en juf 
Maaike(wo) 

Juf Verena 

6A Juf Joenne(ma,di,do) en meester 
Ben(wo,vr) 

Juf Verena 

6B Juf Dyonne (tot kerst juf Doris)(ma,di) en juf 
Simone(wo,do,vr) 

Juf Verena 

7 Juf José(ma,vr) en juf Rianne(di,wo,do) Juf Marloes 
8 Meester René(ma,wo,do,vr) en meester 

Ben(di) 
Juf Marloes 

 
 
We hebben opnieuw keuzes gemaakt om de werkdruk van leraren volgens de CAO-
afspraken te verminderen en de leerlingen meer aandacht te geven. Voor komend schooljaar 
zijn de volgende keuzes gemaakt: 
 

• We blijven werken met 11 groepen. Hiermee zijn alle beschikbare lokalen gevuld. 
• Juf Marloes werkt als leraarondersteuner en juf Judith, juf Verena en juf Jessica 

werken als onderwijsassistent. 
• Juf Petra gaat één dag per week de gymlessen verzorgen voor een aantal groepen. 

• Op woensdag verzorgt juf Marloes de lessen voor de kinderen die extra uitdaging 
nodig hebben. 

• Er is extra ondersteuning door juf Mirjam en juf Bea (tot de herfstvakantie). 
 
Tot zover het nieuws rondom de formatie voor komend schooljaar. Het was een hele puzzel, 
maar we zijn er gelukkig uit gekomen en het resultaat stemt ons tot tevredenheid. 
Zoals gezegd krijgen de ouders van de nieuwe groepen 1 t/m 4 nog een aparte lijst met de 
namen van de betreffende leerlingen. 
Volgende week komt er ook nog een korte reguliere nieuwsbrief. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het team van de Ploeg, 
 
Teunis Grotenhuis. 

 


