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Groepsindeling 2021-2022         

De groepsindeling is vastgesteld, de groepsbezetting blijft onder 

voorbehoud.                                                                                                  

Groep 1-2a Dorothé Pes en Gerrie Kleintjes 

Groep 1-2b Daniëlle Aarntzen en Anouk Smit 

Groep 3:  Anouk Smit en Anoek Meurs  

Groep 4: Margriet Storkhorst en Koen Schut via het             

  personeelscluster O0st-Nederland (Pon/ ovb) 

Groep 5:  Robert L’Ami 

Groep 6: Suzanne Kateman en Ilona ven den Berg 

Groep 7: Marleen Wezendonk en Laura Buiting 

Groep 8: Linda Verbiesen en Els van Kuppeveld 

Overige taken: 

Onderwijsassistent    Ellen Pouwels 

Administratie     Trudy Pes 

Interne begeleiding (IB)   Pauline Poelmans    

Leerlingbegeleiding/ Projectgroep  Ilona                            

directeur     Diane Max-Hermsen    

Vervanging zwangerschapsverlof (Anouk Smit): Ellis Janssen in 

groep 1-2b en Anoek Meurs in groep 3. 

Dag allemaal, 

Via deze weg wil ik jullie allemaal laten weten dat ik                  

aankomend schooljaar niet meer werkzaam zal zijn bij 't Scathe 

in Pannerden, ook zal ik stoppen op mijn andere school 

(Montessori Kindcentrum Westervoort). Ik heb heel erg de 

wens om op één school te werken, met een eigen groep. Ik ben 

daarom gaan solliciteren bij andere scholen binnen de stichting 

LiemersNovum. Ik zal aankomend schooljaar gaan werken op 

basisschool Het Kofschip in Zevenaar en zal hier 5 dagen leer-

kracht worden van groep 6. Ik zal de school erg gaan missen en 

wie weet komen we elkaar nog eens tegen! 

Groeten, Chantal 

Even voorstellen 

Beste ouders en verzorgers. Vanaf volgend schooljaar zal ik 

werkzaam zijn op ’t Scathe. Ik stel mij daarom graag aan u 

voor. Mijn naam is Laura Buiting en ik ben 35 en werk inmiddels 

13 jaar in het onderwijs. Ik woon samen met mijn vriend Kevin 

in Didam. Ik heb 2 zoontjes. Jens is 7 en Noud is 1 jaar. In mijn 

vrije tijd rijd ik graag op mijn motor, lees ik een boek, ben ik aan 

het tuinieren of ga ik lekker uit eten. Inmiddels heb ik op diverse 

scholen mogen werken. De laatste 7 jaar ben ik werkzaam     

geweest op basisschool Sint Franciscus in Babberich. Hier heb 

ik veel in de bovenbouw gewerkt. Tevens heb ik de laatste 2 

jaar de directie mogen ondersteu-

nen en heb ik het onderwijs van een 

andere kant mogen bekijken. Daar-

naast ben ik ook al enkele jaren ict-

coördinator. Na 7 jaar vond ik het 

een goed moment om op zoek te 

gaan naar een andere werkplek en 

mijn horizon te vebreden. Ik ben 

een betrokken leerkracht.                 

Ik probeer van mijn leerlingen zelf-

standige jonge mensen te maken. Ze krijgen bij mij de verant-

woordelijkheid voor het leren. Natuurlijk ondersteun ik hen 

daarbij. De betrokkenheid van ouders vind ik heel belang-

rijk. Ik ben gewend om op een dorpsschool te werken en      

geniet van de samenwerking met bewoners en verenigingen 

binnen het dorp. Ik kijk er enorm naar uit om u allen in het 

nieuwe schooljaar (hopelijk weer live) te mogen ontmoeten. 

Met vriendelijke groet, Laura Buiting.                                      

 

Even voorstellen 

Beste ouders en verzorgers, mijn naam is Ellis Janssen, Ik ben 

21 jaar oud en woon samen met mijn ouders en zusje in      

Pannerden. In mijn vrije tijd vind ik het 

erg belangrijk om leuke dingen met mijn 

familie en vrienden te doen.                    

Het afgelopen schooljaar heb ik mijn 

afstudeer stage gelopen in groep 1/2A. 

Momenteel ben ik gestart met de ver-

vanging van het zwangerschapsverlof 

van Anouk Smit. Aankomend schooljaar 

zal ik op de donderdag en vrijdag tot het einde van het verlof 

van Anouk Smit in groep 1/2B voor de klas staan. Ik heb tij-

dens mijn opleiding ervaring opgedaan in de boven- , midden- 

en onderbouw.. Als startende leerkracht zit ik vol nieuwe en 

innovatieve ideeën om het lesaanbod zo leuk en leerzaam 

mogelijk aan uw zoon en/of dochter over te brengen. Als leer-

kracht ben ik iemand die erg procesgericht is en het beste uit 

de leerlingen wil halen. Ik wil zorgen voor een prettig pedago-

gisch klimaat in de klas en een goed contact behouden met 

ouders. Naast de vervanging op basisschool ’t Scathe, zal ik 

ook een deeltijd master volgen om mij te kunnen specialiseren 

binnen het onderwijs. Door de kennis en opdrachten van deze 

master uit te voeren in de klas, lever ik een waardevolle bijdra-

ge aan het onderwijs van nu. Ik kijk uit naar de periode op ’t 

Scathe en hoop u weer in ‘real life’ te kunnen zien. 


