Schooljaar 2019-2020

Beste ouders,
Voor u ligt de groepsindeling voor het nieuwe schooljaar.
Net als andere jaren was het weer een hele puzzel om een groepsindeling te maken waarin rekening
wordt gehouden met zoveel mogelijk wensen.
Behalve de groepsindeling moeten er nog veel andere zaken geregeld worden: de kalender, de
schoolgids en dit jaar ook het schoolplan. Zodra er weer meer bekend is komt de informatie naar u
toe!
Belangrijk om nu alvast in de agenda te noteren dat we op 5 september de ouderavond per klas en
cluster houden. Van 19.30-20.30 voor de clusters 1-2 en 5-6. Van 20.30-21.30 voor 3-4 en 7-8. We
splitsen de avond op, waarbij een half uur in de klas met de groepsleerkracht(en) gehouden wordt en
een half uur met het gehele cluster in het aquarium. De exacte invulling en tijden ontvangt u tegen
die tijd.
De clustervertegenwoordigers voor schooljaar 2019-2020 zijn: Ella, Elsbeth, Katja en Mirjam.
Wanneer een leerkracht ziek is proberen we in eerste instantie te kijken of er inval beschikbaar is, dit
kan zowel van binnen of buiten de school zijn. Ook stagiairs kunnen hiervoor worden ingezet.
Wanneer het echt niet lukt om inval te vinden worden de groepen verdeeld. Als de ene groep hier
veel vaker door getroffen wordt dan een andere groep kan het gebeuren dat een leerkracht van
groep ruilt en de andere groep een keer verdeeld wordt. In een enkel geval kan het voorkomen dat u
via Social Schools een berichtje krijgt waarin staat dat uw kind de volgende dag thuis mag blijven als
dat organisatorisch haalbaar is. Er is echter altijd opvang op school mogelijk!
Alle collega’s zijn via e-mail te bereiken door: voornaam.achternaam@spoutrecht.nl (tussenvoegsels
aan de achternaam vastmaken, bijv. lidia.vanbebberen@spoutrecht.nl)
Op woensdag 10 juli a.s. zullen de kinderen alvast kennismaken met hun nieuwe klasgenootjes én
indien mogelijk met hun nieuwe leerkrachten.
We hopen u hiermee weer volledig op de hoogte te hebben gebracht.
Vriendelijke groet,
namens het team,
Thea en Lotte

Cluster 1-2
In cluster 1-2 zitten alle kleutergroepen. In onze heterogene kleutergroepen zitten leerlingen van
groep 1 en 2 door elkaar. Deze hebben nu de namen van primaire kleuren gekregen: Geel (was
Oranje), Blauw (was Paars) en Rood. De oudste kinderen uit groep 2 starten in groep Groen,
halverwege het schooljaar start een tweede groep 2. De kleutervleugel is geschikt gemaakt voor
dubbelgebruik met de BSO, waar we prettig mee samenwerken. We werken o.a. samen met medewerkers van de BSO in de klas om de overgang naar de BSO beter te laten verlopen.
Nieuw in dit cluster is Sanne van Geerenstein. Ze werkt op maandag, dinsdag en woensdag.
groep
Blauw

leerkracht
Willeke Boersen
en
Sanne
vanGeerenstein

Geel

Ella le Fèvre

Rood

Lise Eekhart

Gr. 2
Groen

Maaike Schenk
en

foto’s

werkdagen
Willeke gaat op dinsdag aan de slag
als gedragsspecialist en begeleidt
de HBO studenten. De rest van de
week is ze in groep Blauw te
vinden.
Sanne is specialist jonge kind en
heeft de afgelopen jaren gewerkt
op Daltonschool Rijnsweerd.
Ze was toe aan verandering.
Ella heeft affiniteit met onderwijs
aan hoogbegaafde kleuters.
Dit jaar is ze de cluster
vertegenwoordiger van 1/2.

Lise komt uit groep 4 en maakt de
overstap naar kleuters!

Maaike gaat voor het tweede jaar
groep Groen doen en verdiept zich
in het onderwijs aan de oudere
kleuter/ begin groep 3.

maandag, woensdag t/m
vrijdag

Sanne op dinsdag

maandag t/m vrijdag

maandag t/m vrijdag

dinsdag t/m vrijdag

Sanne van
Geerenstein

Sanne komt u in alle
kleutergroepen tegen, maar op
maandag is ze altijd in Groen!

Sanne op maandag

Marlot Spelbrink

Marlot werkt deels voor school en
deels voor Ministek. Ze coördineert
de samenwerking tussen school en
BSO. Ook is ze met regelmaat voor
de kleutergroep te vinden.

woensdag t/m vrijdag

Cluster 3-4
In cluster 3- 4 zitten kinderen van ongeveer 6 tot 8 jaar. In deze periode is er veel aandacht voor de
basisvaardigheden: lezen en rekenen. Groepsdoorbroken werken de kinderen aan de creatieve
vakken. Hierdoor is er meer ruimte voor het maken van eigen keuzes en het leren kennen van de
andere kinderen uit het cluster.
Julia de Jong is nieuw op school en komt cluster 3-4 versterken als groepsleerkracht van groep 4B.
Groep
3A

leerkracht
Miranda Mulder
en
Lidia van Bebberen

3B

Elsbeth Kruijt
en
Charlotte Berkhout

4A

4B

Erwin Jonkers

Julia de Jong

Ron Tuinenburg

foto’s

werkdagen
In deze groep zitten alle leerlingen die
nu in groep Groen zitten.
Miranda
Miranda gaat voor het tweede jaar
maandag t/m
groep 3 doen.
woensdag
Lidia komt van de kleuters en maakt
de overstap naar groep 3.
Op dinsdag doet zij in dit cluster de
wisseldag.
In deze groep zitten alle leerlingen
die nu in groep Roze zitten. Elsbeth
gaat mee met de groep naar groep 3
en is clustervertegenwoordiger.
Charlotte gaat op maandag en
dinsdag IB werkzaamheden
verrichten.
Daarnaast houden Elsbeth en
Charlotte zich bezig met een project
waarbij de overgang van groep 2
naar groep 3 centraal staat.
De huidige groep 3A wordt 4A.
Indien nodig vervangt Erwin de
vakleerkracht gym. Zijn groep kan
op dat moment overgenomen
worden door een collega.
Julia heeft in het verleden al stage
gelopen op OBS Tuindorp. Voor haar
een leuke herinnering. We zijn blij
dat ze weer terug is.

Lidia
woensdag t/m
vrijdag

Elsbeth
maandag en
dinsdag
Charlotte
woensdag t/m
vrijdag

maandag t/m
vrijdag

maandag t/m
vrijdag

Tijdens de totstandkoming van het formatieplan was
nog niet duidelijk dat Ron volgend schooljaar nog op
Tuindorp zou werken. Inmiddels blijkt dat we nog een
poosje mogen genieten van zijn creativiteit en ervaring.
We zijn nog in overleg over zijn werkzaamheden.

Cluster 5-6
Het cluster 5-6 telt volgend schooljaar 4 groepen. Binnen het cluster zal ook groepsdoorbroken
gewerkt worden, met name. bij de wereld oriënterende thema’s en de creatieve vakken. Op deze
leeftijd gebeurt er veel met de kinderen. Kinderen worden zich nu steeds bewuster van de wereld
waarin ze leven. Een mooi moment om extra aandacht te besteden aan burgerschapsonderwijs en de
zorg voor jezelf, de ander en de omgeving.
Groep

leerkracht

5A

Renée Driessen
en
Katja van der Linden

5B

Rudolf Bekendam

6A

Merel Schoenmakers

6B

Marieke Strankinga
en
Chaya Friedhoff

foto’s

werkdagen
Renée staat op maandag
en dinsdag voor groep 5.
Op woensdag is ze
ambulant en coördineert
ze o.a.de uitwisselingsactiviteiten met de OBO.
Katja gaat voor het tweede
jaar groep 5 bij ons op
school doen. Dit jaar is ze
ook de cluster
vertegenwoordiger.
Rudolf is een vast gezicht in
groep 5. Hij is enthousiast
over het techniekonderwijs
en het programmeren.
Merel is de afgelopen
maanden op reis geweest
en komt vanaf nu fulltime
het team versterken.

Renée
maandag en dinsdag

Katja
woensdag t/m vrijdag

maandag t/m vrijdag

maandag t/m vrijdag

Marieke is wederom
werkzaam in groep 6.
Naast leerkracht is ze ook
taalspecialist.

Marieke
maandag, woensdag
t/m vrijdag

Chaya werkt dit jaar in
verschillende groepen
waaronder 6B

Chaya op dinsdag 6B
en op woensdag
ambulant.

Cluster 7-8
We proberen de kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op het voortgezet onderwijs. De nadruk
komt nóg meer te liggen op het leren leren: plannen, organiseren, zelf doelen stellen, hulp vragen als
het nodig is. Sociaal emotioneel gezien maken de leerlingen in deze periode een spannende tijd mee.
Alweer een stapje verder op de weg naar het volwassen worden.
Groep leerkracht
7A

Minou Constant
en
Chaya Friedhoff

7B

Mirjam de Groot
en
Petra den Elzen

foto’s

werkdagen
Minou verhuist van 8 naar 7.
Een aantal kinderen kent haar
nog van groep 4.

Minou
maandag t/m woensdag
en vrijdag

Chaya werkt dit jaar in
verschillende groepen.
Op donderdag werkt zij in
groep 7A.

Chaya op donderdag

Mirjam gaat dit jaar verder
met haar onderzoek naar wat
de school moet gaan doen om
te komen tot educatief
partnerschap. Daar is ze op
donderdag mee bezig. Op
vrijdag is ze vrij.
Mirjam vertegenwoordigt het
cluster.

Mirjam
maandag t/m woensdag

Petra
donderdag en vrijdag

Petra neemt donderdag en
vrijdag voor haar rekening.
8

Christien Overdiep

Judith Trimbach

Christien heeft de smaak in
groep 8 te pakken. Haar studie
is afgerond, dus ze is er
volgend schooljaar weer de
hele week.
Judith gaat weer wat meer tijd
stoppen in het ontwikkelen
(niet begeleiden) van
onderwijs aan meer- en
hoogbegaafde kinderen.
Ook is ze afwisselend een dag
in de groepen 7 en 8.

maandag t/m vrijdag

maandag t/m woensdag

Overige taken en functies
Taak/ naam
Intern begeleider OB
Schoolopleider
(t/m groep 3)
Charlotte Berkhout
Intern begeleider BB
Schoolopleider
(gr. 4 t/m gr. 8)
Schoolbreed invaller
Marloes Roos

foto’s

omschrijving
Charlotte heeft haar studie afgerond en gaat samen met
Marloes een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van
het zorgbeleid, de coördinatie en uitvoering van dit
beleid en de begeleiding en professionalisering van
leerkrachten. En ze werkt samen met Elsbeth aan de
onderwijsontwikkeling voor het jonge kind.
Als schoolopleider coacht Marloes leerkrachten in hun
ontwikkeling en zorgt zij dat nieuwe collega’s goed
worden ingewerkt.
Marloes heeft geen eigen klas, maar ze is de eerst
aangewezen persoon om in te vallen bij ziekte. Als er
niemand ziek is houdt ze zich bezig met haar taak als
schoolopleider/Intern Begeleider en coördineert ze
schoolontwikkelingen.

Schoolopleider MBO
Marlot Spelbrink

Marlot coördineert de samenwerking tussen school en
BSO. Ze begeleidt alle MBO studenten die
onderwijsassistent willen worden en is ook met
regelmaat voor de kleutergroep te vinden.

Specialist Meer- en Hoog
begaafdheid
Judith Trimbach

Judith T. is specialist meer- en hoogbegaafdheid en houdt
zich bezig met beleidsontwikkeling op dit terrein.
Ze ondersteunt leerkrachten in het afstemmen van het
onderwijsaanbod aan kinderen die meer uitdaging nodig
hebben.

Specialist Gedrag
Schoolopleider HBO
Willeke Boersen
Specialist SEO
Renée Driessen

Coördinator
Jonge Kind project
Elsbeth Kruijt

Willeke is gedragsspecialist. Sommige kinderen hebben
wat extra’s nodig op het gebied van leren én gedrag. Zij
begeleidt en coacht leerkrachten bij het omgaan met alle
mogelijke gedragingen van kinderen.
Daarnaast begeleidt ze alle HBO studenten.
Renée is specialist SEO. Ze begeleidt en coacht
leerkrachten in het creëren van een veilige leeromgeving.
Ze houdt zich bezig met het klimaat in de groepen, de
sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen en is
anti-pest coördinator. Ook coördineert ze de Vreedzame
School, de uitwisselingen met de OBO en leidt de
(nieuwe) mediatoren op.
Samen met Charlotte gaat Elsbeth aan de slag met de
onderwijsontwikkeling van het jonge kind. De overgang
van groep 2 naar groep 3 staat hierbij centraal.

Schoolleider
Thea Streng

Adjunct-directeur
Lotte Bakker

Conciërge
Ahmed el Boujoufi

Thea is als schoolleider eindverantwoordelijk voor alles
wat er op school gebeurt. Door al haar “duurzame
inzetbaarheidsuren” op te sparen kan zij drie maanden
verlof opnemen. In november vertrekt ze naar NieuwZeeland. Na de krokusvakantie is ze weer terug.
Momenteel werkt ze 2 dagen (di-woe) op school en
2 dagen als interim op een andere school binnen het
bestuur (voor zolang het nodig is).
Lotte is adjunct directeur en op woensdag t/m vrijdag
aanwezig. Lotte is bezig met de opleiding voor
schoolleider en neemt nu al veel directietaken voor haar
rekening. Ze vervangt Thea bij afwezigheid.
Ahmed weet alles over het gebouw en het plein. Hij
neemt de telefoon op en helpt u verder. Door te zorgen
dat alle facilitaire zaken op orde zijn zorgt hij ervoor dat
leerkrachten zich volledig kunnen richten op het
lesgeven. U kunt met heel veel vragen bij hem terecht!

Administratie
Judith Breimer

Judith is verantwoordelijk voor de leerlingenadministratie
en de afhandeling van bestellingen en rekeningen.
Op woensdag is ze een dagje vrij.

Vakleerkracht
Bewegingsonderwijs
Roman Kleijn

Roman is de nieuwe vakleerkracht gymnastiek op OBS
Tuindorp. Hij is ingewerkt door Janine en heeft er heel
veel zin in. Hij werkt op dinsdag, woensdag en vrijdag.

Vakleerkracht
Kunst en Cultuur
Sam Beisser

Sam is benoemd tot vakleerkracht kunst en cultuur.
Creatief en expressief als geen ander werkt ze aan de
kunstzinnige ontwikkeling van de kinderen.

Onderzoeker
Mirjam de Groot

Vertrouwensklachtencontactpersoon
Christien Overdiep

Werkplaatsonderzoek (WOU) heeft een vaste plek in
onze lerende cultuur. Zo verbinden we kennis aan de
dagelijkse onderwijspraktijk. Mirjam is aangesloten bij
een WOU team en leidt een onderzoek dat als resultaat
een heldere visie op samenwerking tussen school en
ouders heeft.
Ondanks alle goede wil en inzet van teamleden kan het
voorkomen dat u het ergens niet mee eens bent.
Uiteraard willen we dan graag dat u eerst met de persoon
in kwestie in gesprek gaat. Daarna kan een gesprekje met
de directie wellicht nog iets oplossen. Bent u daarna nog
steeds ontevreden, dan kunt u een gesprek aanvragen
met Christien, zij helpt u verder.

Vakanties en vrije dagen 2019-2020
studiedag 1

do

Herfstvakantie

10 oktober 2019
19 oktober t/m 27 oktober 2019

studiedag 2

vr

20 december 2019

Kerstvakantie

21 december 2019 t/m 5 januari 2020

Voorjaarsvakantie

22 februari t/m 1 maart 2020

studie-2-daagse
2e Paasdag

ma-di
ma

Meivakantie
Hemelvaartsdag

2 en 3 maart 2020
13 april 2020
25 april t/m 10 mei 2020

do

21 mei 2020

Pinkstervakantie

1 juni t/m 7 juni 2020

Zomervakantie

18 juli t/m 30 augustus 2020

