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Beste ouders en verzorgers,  

Zoals beschreven in de vorige nieuwsbrief, communiceren wij in deze extra nieuwsbrief de 
groepsindeling voor schooljaar 2022-2023. We zijn blij om u dit nu al te kunnen melden, zodat u tijdig 
weet in welke groep en bij welke leerkracht uw kind volgend schooljaar komt.  
Samen met het team en de MR hebben we de afgelopen maanden goed gekeken naar de 
mogelijkheden en hebben we deze besproken. Onderstaande verdeling is hieruit voortgekomen en we 
zijn hier erg blij mee. Uitgangspunt is hierbij natuurlijk ook dit jaar weer: een veilige en stabiele 
leeromgeving voor alle leerlingen.  
 
In het schema valt mogelijk op dat een aantal leerkrachten een nieuwe uitdaging aangaat en een 
andere groep gaat doen. Een ander deel blijft juist werkzaam in dezelfde groep. Ook ziet u in het 
schema dat we minder tijd inzetten voor directie op school en meer ruimte maken voor IB (Interne 
begeleiding). Het minder inzetten op directie past bij de grootte van de school en de visie binnen 
Liemers Novum. De keuze om meer ruimte te maken voor IB zit hem in het feit dat we graag meer tijd 
willen besteden aan onderwijsbegeleiding (onderwerpen waarin we ons willen verbeteren 
bijvoorbeeld EDI (effectieve directie instructie)), de zicht op ontwikkeling en de doorgaande lijn binnen 
de school. Daarnaast kan Dieske (onze nieuwe IB-er) deze tijd goed gebruiken om zich goed in te 
werken op onze school.  
 

De indeling van de groepen is een logisch vervolg van de huidige groepen. Omdat u op de hoogte bent 
van de vorderingen van uw kind weet u bij deze ook in welke groep uw kind volgend jaar komt.  

We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.  
 
Natuurlijk kan het zijn dat u toch nog vragen of opmerkingen heeft. Dan horen we dit natuurlijk ook 
graag. Wilt u deze dan stellen aan de huidige leerkracht van uw kind(eren)?  
Zij kunnen u in deze namelijk het beste te woord staan.  

Zoals al eerder geschreven zijn wij blij met deze verdeling en de ontwikkelingen op onze mooie school!  
Ook volgend jaar zetten we de fijne samenwerking met u weer graag voort. 

 
Mede namens het Team van ‘t Scathe, 
 

Lesley Janssen 
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Groepsverdeling en leerkrachten/overig personeel 

 
Groepen: Leerkrachten en werkdagen: 

 
 

Groep 1-2A 
 

Ma (om en om)-di-vrij:  
Ma(om en om)-woe-do:  

Juf Dorothé 
Juf Gerrie 

Groep 1-2B Ma-di:  
Wo-do-vrij: 

Juf Daniëlle 
Juf Ellis 

Groep 3 Ma-di-do-vrij: 
Wo: 

Juf Anoek 
Juf Marleen 

Groep 4 Ma-di:  
Wo-do-vrij: 

Juf Anouk 
Juf Suzanne 

Groep 5 
 

Ma t/m vrij: 
  

Meester Robert 

Groep 6 
 

Ma-di-wo: 
Do-vrij: 

Juf Linda v H.  
Juf Marleen 

Groep 7 
 

Ma-di:  
Wo-do-vrij: 

Juf Ilona 
Juf Laura 

Groep 8 Ma-di-wo:  
Do-vrij:  

Juf Linda 
Juf Els 

 

Overige taken Personeel Werkdagen 
 

Schoolleider Lesley Janssen 2,5 dag per week. 
Dagen nader te bepalen i.v.m. planning. 

Onderbouwcoördinator  
(Groep 1-2-3) 
Bovenbouwcoördinator 
(Groep 4 t/m 8) 

Anouk 
 
Ilona 

Donderdag (vanaf 10.30 uur) 
 
Donderdag (vanaf 10.30 uur) 

Intern begeleider (IB)  Dieske 
 

Ma/vrij (om en om) & di-woe-do 
 

Extra ondersteuning Ellen 
 
Ilona 
 
Anouk 
 
Els  
 
Daniëlle 
 
Suzanne 

Ma-do-vrij (ochtend tot 14.00 uur) & di 
 
Do tot 10.30 uur & vrij (Projectgroep 1 t/m 8) 
 
Do tot 10.30 uur & vrij 
 
Woe 
 
Woe 
 
Di 
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Enkele opmerkingen bij deze indeling: 

- Aan het einde van dit schooljaar zullen we afscheid nemen van juf Margriet, juf Diane en juf 
Pauline.  We verliezen hiermee een goede leerkracht, IB-er en directrice. We willen hen ook 
hier vast bedanken voor de enorme inzet en wensen hen alle goeds voor de toekomst! Later in 
het schooljaar nemen we natuurlijk op passende wijze afscheid van deze collega’s. We houden 
u hiervan op de hoogte. 

- Waar voor de één een deur dichtgaat, gaat voor een ander de deur open. We zijn dan ook erg 
blij dat juf Dieske vanaf volgend jaar bij ons komt werken als nieuwe intern begeleider (IB).  
We wensen Dieske een fijne tijd toe bij ons op school! 

- Juf Linda v h. blijft, na een periode juf Marleen vervangen te hebben, bij ons werken. Hier zijn 
we erg blij mee. We wensen ook juf Linda een fijne tijd op onze school. 

- De tijden extra ondersteuning zijn nog deels onder voorbehoud. In overleg met de leerkrachten 
en Dieske zullen we begin van het schooljaar 2022-2023 een definitieve planning kunnen 
maken van tijden en inzet van deze begeleiding.  

- Binnenkort krijgen u en de kinderen bericht over het kennismakingsuurtje. De kinderen gaan 
dan kennismaken met de nieuwe leerkracht(en) en alvast een kijkje nemen in het nieuwe 
lokaal. 
 

Wij zijn blij dat we voor volgend jaar weer een stabiel en goed team hebben staan. Voor sommige 
leerkrachten een bekende groep, voor anderen een nieuwe uitdaging.  
Samen hebben we hier met elkaar goed over nagedacht en we zien er naar uit! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conciërge  Jonathan 
 

Ma-di-do (middag) 
Wo-vrij 

Administratie Trudy 
 

Woe  


