Elspeet, 1 juli 2020
Geachte ouder(s), verzorger(s),
Hierbij willen we u o.a. informeren over de formatie en de daarbij behorende groepsverdeling voor het
komende schooljaar 2020-2021.
We zijn een school met 128 leerlingen. We mogen volgend schooljaar vijf groepen maken. De gemiddelde
groepsgrootte ligt rond de 26 leerlingen.
Hieronder ziet u de groepsverdeling:
Groep 1:

Hesther Mulder (maandagmorgen)
Margriet Krooneman (dinsdag t/m vrijdagochtend)

Groep 2/3:

Jeanet Smit (maandag, dinsdag, en woensdag)
Karel van Bronswijk (donderdag en vrijdagochtend)

Groep 4/5:

Sieto van Keulen (maandag en dinsdag)
Roline Elbertsen-Dooijeweerd (woensdag t/m vrijdag)

Groep 6/7:

Miranda Kaljouw (maandag en dinsdag)
Sieto van Keulen (woensdag, eens in de twee weken)
Marieke Westerbroek (woensdag eens in de twee weken, donderdag en vrijdag)

Groep 8:

Annewil van den Broek (maandag t/m vrijdag)
Karel van Bronswijk (vrijdagmiddag)

•
•

•

Hesther Mulder geeft op de maandagmiddag les aan de ‘plusklas’ en op de dinsdagmorgen aan
leerlingen uit de bovenbouw.
Sieto van Keulen geeft eens in de twee weken op de woensdag extra ondersteuning in de
bovenbouw. Donderdags werkt Sieto op de Da Costaschool in Nunspeet.
De kinderen uit de groepen 1 en 2 zijn op de maandagmiddag en vrijdagmiddag vrij.

IB-er:
Locatieleider:
Directeur:

Tamara Fahner: aanwezig op dinsdag en donderdag
Karel van Bronswijk: ambulant op woensdag (niet aanwezig op maandag)
Albert Magré: aanwezig op wisselende dagen

Onderwijsassistentes: Annelie Haan (voornamelijk in groep 4/5 en 8) en Mayke de Ruiter
(voornamelijk in de groepen 2/3 en 6/7)

Hieronder staat de formatie nogmaals in een helder overzicht;
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We hebben er vertrouwen in dat volgend schooljaar het onderwijs in alle groepen op een goede manier
vormgegeven gaat worden en hopen met deze groepsverdeling na de zomervakantie weer gemotiveerd
met uw kind(eren) aan de slag te kunnen en mogen gaan.
Continuering continurooster
Na de zomervakantie wordt het continurooster doorgetrokken. Dat heeft niet alleen te maken met de
onzekerheid hoe het Coronavirus zich ontwikkelt, maar ook met de situatie van de huisvesting. Volgend
schooljaar zitten we in de noodlokalen aan de Staverdenseweg. De ruimte is te beperkt om daar het
overblijven, zoals we voor de Coronatijd gewend waren, te organiseren.
De schooltijden zijn volgend schooljaar van 8.15 – 14.15 uur. We beginnen dus een kwartiertje eerder.
Dat heeft te maken met de openingstijd van de Boaz-Jachinschool en het reguleren van de
verkeerstromen. Volgende week krijgt u hierover meer informatie.
Maandag en vrijdag zijn groep 1 en 2 om 11.45 uur vrij. De groepen 3 en 4 zijn vrijdags om 11.45 uur vrij.
‘s Woensdags gaat de school om 12.00 uur uit. Deze tijden gelden alleen voor het komende schooljaar.
In de loop van volgend schooljaar wordt er een peiling uitgezet onder het personeel en de
ouders/verzorgers. In dit onderzoek willen we inventariseren hoe u en de medewerkers van de scholen
denken over een aanpassing van de lestijden. (continurooster) We willen u voor 1 juni 2021 melden hoe
het lesrooster wordt vanaf schooljaar 2021-2022. We zitten dan hopelijk in ons nieuwe schoolgebouw.
We hebben zo meer tijd om nauwkeurig en weloverwogen tot een beslissing te komen. Dit alles gaat in
nauwe samenwerking met de medezeggenschapsraad.
Volgend schooljaar beginnen de lessen dus om 8.15 uur. De kinderen zijn welkom vanaf 8.10 uur en
kunnen meteen doorlopen naar hun lokaal. We werken dus met een soort van inloop. Er is geen
pleinwacht. Wilt u uw kind niet te vroeg naar school sturen?
De ouders van de kleuters worden nog geïnformeerd over het binnen brengen van hun kind. We wachten
af wat het Coronavirus doet.
De middagpauze duurt een half uur. We proberen deze tijd echt als vrije tijd voor de leerkrachten te
houden. De kinderen spelen op het plein onder begeleiding van ouders en/of onderwijsassistenten.
Bovenstaand verhaal is afgestemd met Wilmy van de Steeg van BSO ‘Vrij spel’. Om 14.15 uur worden
desbetreffende kinderen door de BSO opgevangen.

Nog een paar mededelingen:
• In verband met het inpakken van de inboedel voor de verhuizing zijn de kinderen 16 en 17 juli vrij.
• De teamstudiedagen voor volgend schooljaar zijn: donderdagmiddag 4 februari 2021 en
dinsdag (hele dag) 25 mei 2021. De kinderen zijn dan vrij.
Heeft u naar aanleiding van het bovenstaande vragen of opmerkingen, dan kunt u deze stellen aan de
directeur.
Met vriendelijke groet, namens het personeel en de medezeggenschapsraad,
Albert Magré

