
 

 

Ridderkerk, 19 juni 2017 

 

Geachte ouders/verzorgers, 

 

Wij willen u door middel van deze brief graag informeren over de groepsbezetting voor het komend 

schooljaar; 

Groep Leerkracht(en) 

 

Guppy’s 

(1/2) 

Michelle van Krimpen (ma, wo, do, vr) 

Naomi Vat (di) 

 

Gorilla’s 

(1/2) 

Bernadette Korvink (ma, di, wo) 

Wilma van Tol (do, vr) 

 

Gekko’s 

(1/2) 

Marielle Duijnhouwer (ma, di) 

Annelize van Hamersveld (wo om de week, do, vr) 

Monique van de Ven (wo om de week) 

 

3 Michelle Souljé (di, wo, do, vr) 

Esther van der Valk (ma) 

 

4 Monique van de Ven (ma, di, wo om de week) 

Lida Sohns (wo om de week, do, vr) 

 

4/5 Monica de Jong (di, wo, do, vr) 

Sylvana Verlinden (ma) 

Rianne van Genderen (LIO-stagiaire van augustus t/m 

januari op de wo, do, vr) 

5 Hanneke Huisman (ma, di, wo, do) 

Sylvana Verlinden (vr) 

 

6 Thelma van der Hulst (ma, di, wo, do, vr) 

 

7 Youri van Pelt (ma, di, wo, do, vr) 

 

8 Mitchel van der Spoel (ma, di, wo, do, vr) 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

Aanvullende informatie: 

-Intern Begeleider: Judith Talboom (ma, di, wo ochtend, do). 

-Administratie/ICT: Jeannet Lauwers (ma ochtend, di hele dag, wo ochtend, vr hele dag) 

-Vakleerkrachten gymnastiek: Brechtje Tendijck woensdagochtend en Petra Prins donderdag- en 

vrijdagmiddag. 

-Esther van der Valk: coördinator ‘Knaps’ en hoogbegaafdheid (do, vr). 

-LIO-ers: Rianne van Genderen en Wouter van der Laan. Zij zijn beiden het komend jaar 4de jaars 

student aan de Pabo en zullen op de woensdag t/m de vrijdag een groep lesgeven. Rianne zal de 

eerste helft van het schooljaar haar LIO-stage lopen in groep 4/5, Wouter zal de tweede helft van het 

schooljaar zijn LIO-stage lopen in een nog te bepalen groep, hierover wordt u t.z.t. geïnformeerd. 

Daarnaast zullen zij op andere dagen aanwezig zijn voor onderzoek.  

Als LIO-stagiair sta je zelfstandig voor de groep. De leerkracht van de groep is wel op school 

aanwezig. Sylvana Verlinden is LIO-begeleider op de Noord en zal volgend jaar zowel Rianne als 

Wouter begeleiden. Daarvoor is zij de donderdag vrijgesteld van lesgevende taken.  

-Michelle van Krimpen en Sylvana Verlinden zijn beiden de dinsdag vrijgesteld van lesgevende taken 

om hun taak als bouwcoördinator invulling te kunnen geven. 

-Michelle Souljé is de maandag uitgeroosterd om haar taken als coördinator Engels uit te voeren.  

 

Thelma van der Hulst, Youri van Pelt en Mitchel van der Spoel staan, zoals u ziet, volgend jaar 

wederom fulltime op de formatie, zij hebben alle drie een vaste aanstelling gekregen. Daar zijn wij 

heel blij mee.  

Esther van der Valk en Sylvana Verlinden coachen de startende leerkrachten in elk geval gedurende 

de eerste drie jaar van hun aanstelling. 

 

Een verandering ten opzichte van andere jaren is de start bij aanvang van het schooljaar met drie 

kleutergroepen. Dit heeft te maken met de grootte van de groepen. Er wordt nu gestart met drie 

kleine kleutergroepen, waarin nieuwe kleuters prettig in kunnen stromen. Over de indeling van de 

kleutergroepen is uiteraard goed gesproken. Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u terecht bij 

de huidige groepsleerkracht van uw kind of bij de directie.  

 

Mocht u vragen hebben, dan kunt altijd contact met ons opnemen.  

Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Ingrid van Rookhuizen 

Directeur  

       


