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Middels deze nieuwsbrief willen wij u informeren over de groepen en leerkrachten voor komend schooljaar. 

U zult hieronder enkele nieuwe namen tegenkomen. Juf Lianne Leenknecht en meester Erik van Giesen zullen het team op De 

Wereldboom komen versterken. Zij zullen zich in de komende weken aan u en de kinderen voorstellen.  

 

Ook nemen wij aan het einde van dit schooljaar afscheid van een aantal collega’s, namelijk juf Veronique, juf Simone, juf Paula en 

juf Magda. Juf Magda gaat genieten van een welverdiend pensioen, juf Veronique gaat tijd vrijmaken voor andere dingen buiten 

het onderwijs, juf Simone gaat werken op basisschool ‘t Getij in Kloosterzande en juf Paula gaat werken op basisschool De Twijn in 

Terneuzen. Wij wensen hen natuurlijk het allerbeste. 

 

Hieronder het totaaloverzicht schooljaar 21-22 met de dan gehanteerde schooltijden: 

 

Groep   Maandag Dinsdag  Woensdag Donderdag Vrijdag 

  08.30-14.45 u. 08.30-14.45 u. 08.30-12.00 u. 08.30-14.45 u. 08.30-14.15 u. 

1   Esther  Esther  Esther  Esther  Esther 

2   Lesley  Lesley  Lesley  Lesley  Lesley 

3A  Tineke  Tineke  Tineke  Tineke  Tineke 

3B  Lianne  Daniëlle  Daniëlle  Lianne  Lianne 

4  Daniëlle  Joyce  Joyce  Joyce  Joyce 

5   Lynn  Lynn  Lynn  Lynn  Lynn 

6   Kim  Kim  ————  ————  ———— 

7  Erik  Erik  ————  ————  ———— 

8  Jacqueline Jacqueline ————  ————  ———— 

6-7  ————  ————  Erik  Erik  Kim 

6-8  ————  ————  Kim  Jacqueline Jacqueline 

LBB  Chana  Chana  Chana/Annet Chana  Annet 

IB  ————  Annet  ————  Annet  ———— 

Directie  Martijn  Martijn  Martijn  Martijn  Martijn   

 

Komend schooljaar gaan wij draaien met twee groepen 3. Over de exacte verdeling van de leerlingen over deze twee groepen 

wordt u op korte termijn verder geïnformeerd. 

 

Op maandag en dinsdag krijgen de groepen 6-7 en 6-8 klassenverkleining. Dit betekent dat op deze dagen géén combinaties 

worden gemaakt en dat de leerkracht zich volledig kan richten op één enkele groep. Op woensdag, donderdag en vrijdag zal de 

helft van groep 6 worden samengevoegd met respectievelijk groep 7 en groep 8. De verdeling van de kinderen zal zorgvuldig 

gebeuren. Hierover worden de ouders en kinderen die dit betreffen op korte termijn nader geïnformeerd.  

 

Juf Annet neemt vanaf begin volgend schooljaar de taken van intern begeleider over van juf Jacqueline. 

 

Bovenstaande is ter instemming voorgelegd aan de personeelsgeleding van onze medezeggenschapsraad en ter advies voorgelegd 

aan het oudergedeelte van onze medezeggenschapsraad. Zowel het personeelsgedeelte als het oudergedeelte heeft positief 

geoordeeld, zodat wij de verdere voorbereidingen voor volgend schooljaar in gang kunnen zetten. 

 

Team De Wereldboom 

 


