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                                                                                                 West-Terschelling, 26-4-2018 
Beste ouders/verzorgers, 
 
In deze extra nieuwsbrief deel ik graag onze groepsindeling voor het volgende schooljaar met u. 
 
Heeft u vragen over de groepsindeling dan kunt u altijd bij mij terecht.  

  ma mo ma mi di mo di mi woe mo woe mi do mo do mi vrij mo vrij mi 

ob  1-2-3 Esmé Esmé 
Janneke 
Esmé Janneke Janneke Janneke Janneke Janneke Janneke 

3 bij 
4/5/6 

mb 4-5-6 Lizanne Lizanne Lizanne Lizanne Eke Eke Eke Eke Eke Eke 

bb    7-8 Ineke Ineke Ineke Ineke Ineke Ineke tessa tessa tessa tessa 
flexibele 
leraar                     
LB  en 
werkdruk         Lizanne Lizanne Ineke Ineke     

oop 
Bineke 
4-8   

Bineke  
4-8   

Bineke  
4-8          

oop 
1/2/3 Sandra Sandra Sandra Sandra     Sandra Sandra Sandra Sandra  

gym Arine                   

ib   Eke Eke Eke             

ld       Esmé Esmé Esmé Esmé Esmé     
 

• Vera gaat onze school verlaten. Zij gaat aan de wal wonen en hier op zoek naar een baan in 
het onderwijs. Wij wensen haar daar heel veel succes bij. 

• Eke is tot 23 november met ouderschapsverlof afwezig. In die tijd zal Rolien van Duyvenbode 
haar taak als intern begeleider over nemen. 

• Lizanne Groeneweg is een nieuwe leerkracht die op het eiland komt wonen en werken. Zij 
gaat het ouderschapsverlof van Eke vervullen en is tot 24 november 5 dagen in groep 4/5/6. 
Na 24 november zal Lizanne er maandag en dinsdag zijn en Eke woensdag, donderdag en 
vrijdag. 

• Uit het werkdrukakkoord dat bereikt is na o.a. onze stakingen is er extra geld vrij gekomen. 
Wij hebben als team gekozen voor extra leerkrachturen. Dit betekent concreet dat wij voor 2 
dagen per week een extra leerkracht op school hebben. 

• Door middel van deze 2 dagen krijgen leraren meer tijd voor hun klassenmanagement, het 
voeren van gesprekken, overleggen, observaties enzovoort. Eén van de leraren, die op die 
dag niet vast voor een groep is ingeroosterd neemt dan de groep over.  
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Ziekte leerkrachten 
Helaas is Sandra nog ziek. Tot de vakantie zal ze af en toe op school zijn en hopelijk na de 
zomervakantie haar uren weer gaan opbouwen. Nicole van Rosmalen vervangt haar en blijft dit 
voorlopig nog doen. 
 
Voeg mailservice@mail.parnassys.net toe als veilige afzender   
Het is helaas meerdere keren voorgekomen dat ouders onze nieuwsbrief niet hebben ontvangen. 
Mail van school kan in de spambox terecht komen. Ik wil u vragen om in uw emailadresboek het 
onderstaande adres toe te voegen: mailservice@mail.parnassys.net. Dit voorkomt dat mails worden 
aangemerkt als SPAM.   

Extra informatie hierover kunt u vinden op onderstaande website en ook hoe u dit als veilige 
afzender registreert: http://veiligeafzender.nl  

                      
Met vriendelijke groet, 
Esmé Bijlsma 
Locatiedirecteur 
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