Putten, 13 juni 2017
Aan de ouders/verzorgers van de kinderen in groep 1 t/m 7.
Beste ouders/verzorgers,
In deze brief willen we u informeren over de groepsverdeling voor het nieuwe schooljaar 2017-2018.
De groepsverdeling is onderdeel van het formatieplan. Dit plan is besproken en vastgesteld door het
team, de MR en het bestuur.
Groepsindeling
Komend schooljaar verwachten we weer een stabiel leerlingenaantal op de teldatum van 1 oktober.
Net als de afgelopen schooljaren zal er in het nieuwe schooljaar daarom gewerkt worden met vier
combinatiegroepen.
Groep 1/2 is komend schooljaar weer een combinatiegroep. De instroom van nieuwe leerlingen
gedurende het schooljaar vindt plaats in deze groep. De groep start met ong. 17 leerlingen en heeft
beperkte instroom in de loop van het schooljaar. Juf Rianka is als onderwijsassistent ook aan deze
groep verbonden ter ondersteuning.
Juf Hanneke en juf Rinske vormen weer een duo in groep 3/4 het komende schooljaar. I.v.m. de
groepsgrootte en aandacht voor de aparte groep 3 en 4 is er ondersteuning van de
onderwijsassistent (juf Corineke) op vier dagen.
Daarnaast wordt juf Helmertina als Remedial Teacher gericht ingezet ter ondersteuning in groep 3/4.
In groep 5/6 zijn juf Dianne en juf Jeanine weer een duo. Juf Rianka is als onderwijsassistent ook aan
deze groep verbonden ter ondersteuning.
Meester Corné en juf Mirjam zijn net als dit jaar een duo in groep 7/8. Juf Rianka is als
onderwijsassistent ook aan deze groep verbonden ter ondersteuning.
Personeel
Juf Marieke neemt komend schooljaar ouderschapsverlof op en zal vervangen worden door juf
Jeanine op de vrijdagmorgen. Juf Dianne en juf Hanneke keren terug van verlof in de bekende
groepen. We nemen afscheid van juf Inelies en juf Margo nu de invalperiode stopt.
Met bovenstaande informatie is de volgende groepsverdeling tot stand gekomen:

Groepsverdeling 2017-2018
Groep 1/2
Juf Ria van der Meijden
Juf Jeanine van Leeuwen
Juf Rianka Verhoef (onderwijsass.)

maandag t/m donderdag
vrijdag
gedeelde inzet op dinsdag t/m donderdag

Groep 3/4
Juf Rinske van Doornik
Juf Hanneke van Brakel
Juf Corineke ’t Jong (onderwijsass.)

maandag, dinsdag
woensdag t/m vrijdag
dinsdag t/m vrijdag

Groep 5/6
Juf Jeanine van Leeuwen
Juf Dianne Bredenhoff
Juf Rianka Verhoef (onderwijsass.)

maandag, dinsdag
woensdag t/m vrijdag
gedeelde inzet op dinsdag t/m donderdag

Groep 7/8
Juf Mirjam Barth
Meester Corné van den Bosch
Juf Rianka Verhoef (onderwijsass.)

maandag, dinsdagmorgen
dinsdagmiddag, woensdag t/m vrijdag
gedeelde inzet op dinsdag t/m donderdag

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Plusgroep (locatie Bij de Bron)
Juf Mirjam Barth

dinsdagmiddag om de week
(onderbouw en bovenbouw)

Intern begeleiders:
Juf Anneke van Doornik (groep 1-4)
Juf Hanneke Verbeek (groep 5-8)
Remedial teaching:
Juf Helmertina de Ruiter

woensdag en donderdagmorgen

Begeleiding zorgarrangementen in het kader van Passend Onderwijs
Juf Esther Kattenberg
Coördinator ICT en webmaster:
meester Corné van den Bosch
Schoolleiding:
meester Erik van Veldhuizen (dir.)
meester Corné van den Bosch (teamleider)

maandagmiddag, dinsdag, vrijdag
maandag, dinsdagmorgen

Administratie:
Cora Lindeboom

maandagmorgen

Gymlessen:
Ook komend schooljaar willen we ervoor zorgen dat elke leerling op de Van Damschool
minimaal 2 lesuren bewegingsonderwijs krijgt, gegeven door een bevoegde (vak) leerkracht.
In de groepen 3-8 wordt komend schooljaar weer gewerkt met drie beweegmomenten op
drie dagen van 2 keer 45 minuten en 1 keer een half uur. Groep 1-2 geeft dit vorm in het
activiteitenrooster, gebruikmakend van het speellokaal en d.m.v. buitenspel.
Ook komend schooljaar worden op donderdagmorgen de gymlessen gegeven i.s.m. de
combinatiefunctionaris.
De invulling van het gymrooster volgt nog in de nieuwsbrief.
Zwemmen:
Komend schooljaar wordt het zwemonderwijs gegeven in een blokuur om de week. Dit geldt
voor alle scholen binnen de gemeente Putten.
Nadere informatie over het tijdstip voor groep 4/5 volgt nog.
Mocht u naar aanleiding van de informatie over de groepsverdeling vragen hebben, stuurt u
dan een berichtje naar school@vandamschool.nl .

Met vriendelijke groet,
namens team Van Damschool,
Erik van Veldhuizen

