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Nieuws van de directie
Groepsindeling voor schooljaar 2020-2021
De groepsindeling voor schooljaar 2020-2021 is vastgesteld. Voor uw informatie ook
meteen daarbij de namen van onze leerkrachten die de lessen in schooljaar 20202021 zullen verzorgen. In schooljaar 2020-2021 wordt ons team voor de duur van
een schooljaar uitgebreid met een onderwijsassistente die de hele week werkzaam
zal zijn op De vier Heemskinderen. Juffrouw Niene zal voornamelijk aan het werk zijn
in groep 1-2-3.
Groep

Leerkrachten

Ondersteuning

Groep 1-2-3

juffrouw Sanne en juffrouw Ilse*

Onderwijsassistente Niene *

Groep 4-5

juffrouw Inge en juffrouw Sonja

Meester Wim*

Groep 6-7-8

juffrouw Mieke* en een vervangster
of vervangster op de woensdagen

Intern
begeleiding

Juffrouw Loes*

* groep 1-2-3 onderwijsassistente Niene werkt het komende schooljaar full-time in
groep 1-2-3 en incidenteel ook in de andere groepen.
* groep 1-2-3 juffrouw Loes vervangt juffrouw Ilse tijdens het zwangerschapsverlof
op de maandagen en de dinsdagen.
* groep 4-5 meester Wim gaat ook in schooljaar 2020-2021 groep 4-5 enkele
ochtenden ondersteunen.
* groep 6-7-8 juffrouw Mieke heeft op de woensdagen ouderschapsverlof. Op dit
moment is niet bekend welke collega uit de vervangerspool juffrouw Mieke op de
woensdagen gaat vervangen. De aanvraag ligt bij onze vervangerspool.
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* juffrouw Loes blijft ook in schooljaar 2020-2021 werkzaam als intern begeleidster
op onze school en gaat dit combineren met het vervangen van het
zwangerschapsverlof van juffrouw Ilse.
Kennismaken met onderwijsassistente juffrouw Niene

Juffrouw Niene heeft zich vandaag donderdag 11 juni voorgesteld aan de
kinderen van groep 1/2 en aan de collega’s van ons team.
Juf Niene stelt zich voor

Ik wil mezelf graag even voorstellen. Mijn naam is Niene
Wikkers, 30 jaar en ik kom uit Gennep. Met ingang van
komend schooljaar zal ik starten als onderwijsassistent in
groep 1-2-3. Momenteel ben ik werkzaam op basisschool
de Kreek'l in Reek in groep 1-2. Ik heb erg veel zin om in
het nieuwe schooljaar op basisschool De vier
Heemskinderen te beginnen.

Met vriedelijke groet,

Michel van der Kraan.
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