
 
  

 
 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van juli 2019.  
In deze nieuwsbrief vindt u onder andere de 
groepsindeling en het vakantierooster voor 
komend schooljaar. Binnenkort ontvangt u een 
uitgebreider datum- en activiteitenoverzicht. 
Bijgevoegd alvast de vakantiedata zodat u hier 
rekening mee kunt houden.  
 
Hartelijke groet,  
 
Team De Wegwijzer 
 
 
 
 
Belangrijke data cursusjaar 2018-2019. 
 
Juli 2019 
02-07: Bedankavond, afsluitende activiteit 
05-07: Rapport mee. 
08-07 t/m 10-07: Schoolkamp groep 8,  
  leerlingen van groep 1 en 2 zijn vrij  
11-07: Spreekavond. 
15-07: Afscheidsavond leerlingen groep 8, 
               19.00 uur. 
16-07: Kennismaking nieuwe groep, 11.15- 
               12.00 uur. 
19-07:    11.00 uur: Start zomervakantie. 
 
22 juli t/m 30 augustus 2019: Zomervakantie.            
 

 
 
 
 

Welkom   
We verwelkomen Evert, Naomi, Jareon, Marije en Nathan. 
We wensen hen een fijne en leerzame tijd toe bij ons op school! 
 
Formatie en groepsindeling 2019-2020.  
Op De Wegwijzer kwam wat formatieruimte vrij. Juf Dianne komt terug vanuit 
haar zwangerschapsverlof en gaat wat minder werken, van juf Alianne nemen we 
dit schooljaar afscheid. Zij hoopt een periode naar het buitenland te gaan. 
Ondertussen hebben we deze ruimte kunnen invullen met twee nieuwe 
benoemingen, juf Lianne Aalberts en juf Margriet van Eijk. Juf Jolein van den 
Broek, die dit schooljaar het zwangerschapsverlof van juf Dianne heeft 
opgevangen, blijft ook komend schooljaar bij ons werken. We verwelkomen hen 
hartelijk en wensen hen een goede tijd toe! 
 
De groepsindeling voor aankomend cursusjaar is als volgt: 
 
Groep 1/2   : juf Ada Goossen en juf Ineke Merison (vrijdag) 
Groep 1/2   : juf Dianne Plug en juf Lydia Budding (woensdag* t/m vrijdag) 
Groep 3       : juf Christa van Harn en juf Jetty Westerink (woensdag t/m vrijdag) 
Groep 4       : juf Lianne Aalberts en juf Jolein v.d. Broek (woensdag* t/m vrijdag)  
Groep 5       : juf Margriet van Eijk en juf Ina Schimmel (woensdag en donderdag) 
Groep 6       : meester Hendrik Vlastuin en juf Lianne Aalberts (vrijdag) 
Groep 7       : juf Marjan v.d. Berkt en juf Klazien Beukhof (woensdag t/m vrijdag) 
Groep 8       : juf Esther van den Ham en juf Marjan van den Berkt (vrijdag). 
 
Juf Ineke, Juf Jolein en meester Hendrik gaan naast hun werkzaamheden in hun 
eigen groep ook aan de slag met vervanging van leerkrachten binnen de eigen 
unit in het kader van werkdrukverlichting. Juf Sanneke zal haar werkzaamheden, 
in eerste instantie als gedragsspecialist en vertrouwenspersoon, weer verder 
oppakken.  
 
* = staan woensdag om en om voor de groep  
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Even voorstellen  
 
Beste ouders,  
 
Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om mij 
even voor te stellen. Ik heet Margriet de Vries, ik ben 
31 jaar en kom uit Genemuiden. Maar niet lang meer 
want vanaf D.V. 3 juli a.s. heet ik Margriet van Eijk. Ik 
hoop dan namelijk te trouwen met Sander van Eijk en 
naar Lunteren te verhuizen. Na tien jaar in Staphorst 
te hebben 
gewerkt, zie ik er 
naar uit om met 
ingang van het 
nieuwe cursusjaar 
aan de slag te 
gaan in groep 5 
van De 
Wegwijzer.  
Ik hoop op een 
goede tijd samen! Ongetwijfeld spreken we elkaar 
binnenkort.  
Tot ziens op het schoolplein of in de klas!  
 
Juf Margriet 
 
 
Even voorstellen  
 
Hé, een nieuw gezicht op school. Dat klopt! Laat ik mij 
even voorstellen. Ik ben Lianne Aalberts, 21 jaar en ik 
kom uit Veenendaal. Al 
vanaf kleins af aan heb 
ik het verlangen om juf 
te zijn. Na een 
opleiding van 4 jaar op 
de Pabo in Gouda, mag 
ik dit verlangen in 
praktijk gaan brengen 
op deze school. Ik heb 
erg veel zin om na de 
zomervakantie te 
starten op deze school 
in groep 4! Ik kijk uit om u/jou te ontmoeten. Tot 
ziens!  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

 
Vakantierooster 2019-2020.  
We geven u een overzicht van de vakanties in het 
schooljaar 2019-2020. 
 

VAKANTIES DATA 

Eerste schooldag 02-09-2019 

Herfstvakantie 21-10-2019 t/m 25-10-2019 

Kerstvakantie 23-12-2019 t/m 03-01-2020 

Voorjaarsvakantie 24-02-2020 t/m 28-02-2020 

Goede Vrijdag en Pasen 10-04-2020 t/m 13-04-2020 

Meivakantie  27-04-2020 t/m 05-05-2020 

Hemelvaartsdag en vrijdag 21-05-2020 t/m 22-05-2020 

Tweede Pinksterdag  01-06-2020 

Laatste schooldag (tot 11 uur) 17-07-2020 

Zomervakantie  20-07-2020 t/m 28-08-2020 

Sinterklaas (groep 1 t/m 4 ’s 

middags vrij) 

05-12-2018 

Donderdagmiddag voor kerst 

(groep 1 en 2) 

19-12-2018 

Vrijdag voor kerst (groep 1 en 2) 20-12-2018 

Vrijdagmiddag voor kerst  

(groep 1 t/m 8) 

20-12-2018 

Studiedagen  Data volgen nog 

 
 

 
 
 
 
 
 


