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Woensdag 2 juni 2021

Formatie schooljaar 2021-2022
Hieronder kunt u de verdeling van de leerkrachten in het nieuwe schooljaar zien.
Groep 1/2

Groep 3/4

Groep 5

Groep 6

Groep 7/8

maandagochtend
maandagmiddag

Juf Deborah
Juf Deborah

Juf Annet
Juf Annet

Juf Hieke
Juf Lotte
Juf Hieke/juf Lotte

Juf Gelbrich
Juf Gelbrich

dinsdagochtend
dinsdagmiddag

Juf Deborah
Juf Deborah

Juf Annet
Juf Annet

Juf Hieke
Juf Lotte
Juf Hieke/juf Lotte

Juf Gelbrich
Juf Gelbrich

woensdag

Juf Deborah

Juf Annet/juf
Elske

Juf Lotte

Juf Gelbrich

donderdagochtend
donderdagmiddag

Juf Carlien
Juf Carlien

Juf Liesbeth
Juf Liesbeth

Juf Hieke
Juf Lotte
Juf Hieke/juf Lotte

Juf Henrieke
Juf Henrieke

vrijdagochtend
vrijdagmiddag

Juf Carlien

Juf Liesbeth

Juf Hieke
Juf Lotte
Juf Hieke/juf Lotte

Juf Henrieke
Juf Henrieke

Dankzij de extra investering van de overheid in het onderwijs vanwege corona, kunnen we de
formatie komend schooljaar iets uitbreiden in vergelijking met het huidige schooljaar. Deze
NPO-gelden (Nationaal Programma Onderwijs) zijn echter wel tijdelijk (2 jaar) en niet
structureel. Samen met de werkdrukverlagingsgelden en de fusiegelden zitten we momenteel
redelijk ruim in ons formatiejasje. Vanwege de NPO-gelden die er waarschijnlijk over twee jaar
niet meer zijn en de aflopende fusiegelden, is de kans wel groot dat we de komende jaren
teruggaan in formatie.
We hebben er voor gekozen om groep 5/6 ’s ochtends te splitsen. Juf Hieke geeft dan les aan
groep 5 en juf Lotte aan groep 6. ’s Middags zitten de kinderen van groep 5/6 wel bij elkaar en
is één van beide leerkrachten beschikbaar voor extra individuele begeleiding. Op woensdag is
groep 5/6 ook gecombineerd en splitsen we groep 3/4.
Juf Henrieke is op maandag en dinsdag aanwezig op school voor IB-, RT- en GMRwerkzaamheden.
Juf Carlien is op woensdag aanwezig voor RT-werkzaamheden.
Aan het begin van het nieuwe schooljaar is juf Elske afwezig vanwege haar zwangerschapsverlof. Zij wordt deze periode vervangen door juf Liesbeth.
Nieuwsbrief CBS De Paadwizer Parrega

Klusavond
Op maandagavond 14 juni staat er een schoonmaakavond gepland. Er staan deze avond een
aantal ‘buiten’-klussen op de planning zoals:
• schoonmaken van kozijnen, ramen, deuren buiten
• aanvegen schoolplein
• aanpassen schaduwdoek boven zandbak
• verven schoolplein afmaken
• tuinwerkzaamheden
Als u ons deze avond wilt helpen dan kunt het onderstaande strookje invullen en inleveren op
school. U mag het ook wel via de mail aan school doorgeven. De ouders die 14 juni niet kunnen,
plannen we dan voor een volgende keer in. Wilt u wel zoveel mogelijk uw eigen materiaal
meenemen? We starten om 19.00 uur.
Ouderavond
Helaas kon de ouderavond van vorige week niet doorgaan. Aan het begin van het nieuwe
schooljaar plannen we een informatieavond in, waar u informatie uit de eigen groep krijgt. We
hopen elkaar dan wel weer in school te mogen begroeten.
Schoolreis
Afspraken over de schoolreis willen we deze week definitief afstemmen met de MR. Volgende
week laten we u zo spoedig mogelijk weten wat we gaan doen.
Tot zover de berichten,
Jan Jacob Koornstra

Agenda
Juni
14

Klusavond

Opgavebriefje Klusavond 14 juni
Wij ___________________________ (naam/namen) komen op maandag 14 juni
mee helpen op de klusavond. We gaan aan de slag met:
0 schoonmaken van kozijnen, ramen, deuren buiten
0 aanvegen schoolplein
0 aanpassen schaduwdoek boven zandbak
0 verven schoolplein afmaken
0 tuinwerkzaamheden
Denkt u om het meenemen van eigen materiaal/gereedschap?
Het briefje kan worden ingeleverd op school. Aanmelden kan ook via de mail.
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