Extra nieuwsbrief formatie

Amsterdam, 24 juni 2016
Beste ouders,
De formatie voor volgend schooljaar is rond. Hieronder staat het bezettingsoverzicht. Dit is altijd een lastige
puzzel, soms vragen we leerkrachten van klas te veranderen zodat er goede combinaties gemaakt kunnen
worden. Daarnaast zijn er een paar verschuivingen in de bezetting bij de verrijkingsklassen en
bewegingsonderwijs. De kinderen van groep 2 en groep 5 krijgen vandaag een brief waarin staat naar welke
klas zij gaan. Een spannende dag!
In onderstaand overzicht vindt u ook een aantal nieuwe namen. Mechteld Woutman gaat volgend schooljaar
de verrijkingsklassen van de midden- en bovenbouw begeleiden. Zij werkt al jaren voor de Day a Week School
en heeft daar ruime ervaring opgedaan in het begeleiden van begaafde kinderen. Floor ten Hoonte komt in de
onderbouw werken. Onze keuze bij het zoeken van een nieuwe onderbouwcollega viel op Floor vanwege haar
onderwijservaring, prettige houding en pedagogische kwaliteiten. Stef van Dijk zal in de bovenbouw komen
werken. Hij is al jaren een bovenbouwleerkracht in het montessorionderwijs en heeft zin in deze nieuwe
uitdaging. Vincent Kemper is Leraar in opleiding. Hij zal op donderdag en vrijdag de bovenbouw komen
versterken onder begeleiding van onze eigen leerkrachten. In de laatste nieuwsbrief van het schooljaar stellen
de nieuwe mensen zichzelf wat uitgebreider voor.
Groep 8 neemt op vrijdag 8 juli afscheid van onze school; zij hebben een week eerder vakantie. Op de laatste
dinsdag voor de zomervakantie, 12 juli, gaan de kinderen ’s ochtends wennen in hun nieuwe klas.
We zijn blij dat we voor alle klassen weer een goede bezetting hebben kunnen realiseren en dat er ook een
paar mannen ons team komen versterken!
Met vriendelijke groet,
Valeri Ligterink
Bovenbouw
Klas A Tjalde Elema
Vincent Kemper
Klas B Stef van Dijk
Willemijn Propitius
Klas C Anne Niemeijer
Geerthe Schilder
Klas S Beau Herder
Beike van den Eeden
Klas T Sascha van Zuidam
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Middenbouw
Klas D Mischa van Zon
Sharon Weers
Klas E
Marjo Teuling
Yvonne Oldenziel
Klas G Diane Bobeldijk
Klas H Siet Werneke
Nola van Timmeren
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Beeldende vorming
MB en BB Liesbeth Vos
Bewegingsonderwijs
MB Staffan van Veen
Fedor de Groot
BB
Staffan van Veen
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Verrijkingsklassen
MB en BB Mechteld Woutman
OB
Yvonne Oldenziel
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Klas M
klas N

Jane Tillo
Jasmijn Geurtsen
Siet Werneke
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Onderbouw
Klas F
Liesbeth Bouma
Floor ten Hoonte
klas I
Doreen Mestrom
Soraya van der Sande
klas J
Charlotte Evers
klas K
Souad Saarig
klas L
Yvon de Graaf
Floor ten Hoonte
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