
 
 
Opheusden, 11 juni 2021                          nieuwsbrief nummer 17 
 
Geachte ouder(s) of verzorger(s), 
 
Nieuwe collega’s 
Voor de vacature in de onderbouw hebben we twee nieuwe collega’s kunnen benoemen. Juf 
Schuurman en juf Bax komen volgend schooljaar ons team versterken. 
Juf Schuurman heeft in een ver verleden al op onze school gewerkt en is ook als ouder aan de 
school verbonden. Juf Bax kennen we nog van haar stageperiode op onze school. We zijn 
dankbaar dat deze twee juffen bij ons komen werken en wensen hen een goede en gezegende tijd 
toe op De Hervormde School. 
 
De bovenbouw wordt volgend jaar versterkt met een meester. Meester Zaaijer heeft dit schooljaar 
bij ons stagegelopen en zal zijn opleiding verder vervolgen als duaal-student. Dat betekent dat hij 
1,5 dag voor de klas staat en de rest van de week bezig is met zijn studie. 
We wensen meester Zaaijer een goede en gezegende tijd toe op onze school.   
 
Ook juf van Leerdam die dit schooljaar al bij ons werkt volgt een vergelijkbaar traject. Zij heeft 
afgelopen schooljaar de nulgroep gedraaid en zal volgend schooljaar een plekje in de bovenbouw 
krijgen. 
 
Formatie 
Het is elk jaar weer een hele puzzel maar de formatie voor volgend schooljaar is zo goed als rond. 
In onderstaand overzicht ziet u welke juf of meester uw kind volgend jaar krijgt: 

 Ma-mo Ma-mi Di-mo Di-mi Woe Do- mo Do mi Vr-mo 
Gr 1/0 juf Bax Juf Bax juf Bax Juf Bax Juf 

Schuurman 
Juf 
Schuurman 

-------- Juf 
Schuurman 

Gr 1 Juf  
Mekking 

Juf 
 Mekking 

Juf  
Mekking 

Juf 
Mekking 

Juf 
Pol 

Juf 
Pol 

--------- Juf 
Pol 

Gr 2 Juf Bron Juf Bron Juf Bron Juf Bron Juf van 
Wendel de 
Joode 

Juf van 
Wendel de 
Joode 

Juf van 
Wendel 
de Joode 

Juf van 
Wendel de 
Joode 

Gr 3 Juf Henzen Juf Henzen Juf Henzen Juf Henzen Juf van 
Daalen 

Juf van  
Daalen 

Juf van 
Daalen 

Juf van 
Daalen 

Gr 4 Juf 
Verwoert 

Juf 
Verwoert 

Juf Boogert Juf Boogert Juf verwoert Juf 
Verwoert 

Juf 
Verwoert 

Juf 
Verwoert 

Gr 5 Juf Baan Juf Baan Juf Baan Juf Baan Juf Baan Juf Boogert Juf 
Boogert 

Juf Baan 

Gr 6 Juf Egglij  Juf Egglij Juf Egglij Juf Egglij Juf Egglij/ 
Meester 
Zaaijer 

Meester 
Zaaijer 
 

Meester 
Zaaijer 
 

Juf Egglij 

Gr 5/6 Juf Ebbers Juf Ebbers Juf Ebbers Juf Ebbers Juf van 
Leerdam 

Juf Ebbers/ 
Juf van 
Leerdam 

Juf Ebbers Juf Ebbers 
 

Gr 7 Juf Van 
Vreeswijk 

Juf Van 
Vreeswijk 

Juf Van 
Vreeswijk 

Juf van 
Vreeswijk 

Juf Zaaijer Juf Zaaijer Juf Zaaijer Juf Zaaijer 

Gr 8 Meester 
Boogert 

Meester 
Boobert 

Meester  
Boogert 

Meester  
Boogert 

Meester 
Boogert/ 
Juf van 
Leeuwen 

Meester 
Boogert 

Meester 
Boogert 

Meester 
Boogert 

 
 



 
Opmerkingen: 

 In groep 1/0 komen de kinderen die na de zomervakantie instromen. 
 De huidige groep 0 wordt groep 1. 
 Juf Sterk zal 1 keer in de maand juf Van Wendel de Joode vervangen. 
 Meester Zaaijer staat op woensdag tegelijk met juf Egglij ingeroosterd. Juf Egglij zal op die 

momenten vooral taken buiten de groep uitvoeren zoals het begeleiden van individuele 
leerlingen. 

 Dit geldt op donderdag ook voor juf Ebbers. 
 Groep 7 krijgt waarschijnlijk in januari en februari 3 dagen een Lio stagiaire. Dat is juf 

Verwoert die momenteel stage loopt in groep 4/5. 
 In groep 8 zal juf Van Leeuwen meester Boogert om de week op woensdag vervangen.    
 Op maandag en woensdag om de week zal juf van Leeuwen leiding geven aan de plusklas. 

 
Schoolreisje 
We zijn woensdag met de bovenbouw op schoolreisje geweest naar Dierenrijk in Mierlo (gr 3t/m5) 
en naar klimpark Duinoord in Helvoirt.   
Het was prachtig weer en de kinderen hebben met volle teugen genoten. Wat was het fijn om 
samen weer iets leuks te doen!  
 
Schoolconcert 
Momenteel zijn we druk bezig met de opnames van het schoolconcert. De kinderen hebben hun 
uiterste best gedaan om er wat moois van te maken en dat is zeker gelukt! Op vrijdagavond 9 juli 
kunt u via onze website het schoolconcert online bekijken. Meer informatie volgt nog. Wilt u 9 juli 
alvast reserveren in uw agenda?   
 
Quarantaine  
Ondanks dat de maatregelen landelijk worden versoepeld hebben wij opnieuw te maken met 
besmettingen. Groep 8 zit deze week thuis vanwege leerlingen die positief getest zijn op het 
coronavirus. 
We hopen maandag weer met de hele groep te starten.  
 
Nieuwe leerlingen 
In groep 0 zijn er afgelopen maandag een aantal nieuwe leerlingen ingestroomd.  We heten de 
volgende leerlingen hartelijk welkom: Marlize, Minthe en Sophie. 
We wensen hen een fijne en gezegende tijd toe bij ons op school. 
 
Klusklas 
Naast de plusklas willen we volgend schooljaar ook de start maken met een klusklas. Deze 
klusklas is bestemd voor leerlingen uit de bovenbouw die veel talent hebben om met hun handen 
te werken. 
Over het algemeen ligt de focus op school op de leervakken zodat deze kinderen nooit de kans 
krijgen om hun talenten te laten zien. Daar willen we verandering in brengen. Deze leerlingen gaan 
o.a. timmeren, dingen voor school in elkaar zetten, planten kweken en nog veel meer. 
Juf Hoogenboom is de coördinator van de klusklas. Zij zal deze leerlingen begeleiden. Naast het 
werken aan een opdracht zal er ook aan een ander doel worden gewerkt. Bijvoorbeeld: 
samenwerken of doorzettingsvermogen. 
Omdat dit project nog in de kinderschoenen staat, zullen we klein beginnen. Volgend jaar hopen 
we met een paar leerlingen te starten en dit langzaam uit te breiden. Als uw kind in aanmerking 
komt voor de klusklas, nemen we contact met u op   
 
NPO 
De overheid geeft scholen de komende drie jaar extra subsidie om de (leer)achterstanden in het 
onderwijs weg te werken. 
Dit gaat om leeractiviteiten maar ook om o.a. motoriek, groepsvorming en brede ontwikkeling.  
Als school hebben wij een analyse gemaakt waar we interventies aan hebben gekoppeld. Een 
aantal interventies zullen goed zijn voor alle kinderen. Denk aan klassenverkleining, extra 



ondersteuning en de inzet van vakleerkrachten. Andere interventies zullen meer gericht zijn op 
individuele kinderen. 
Naast de focus op rekenen, taal, lezen en spelling zullen we de komende jaren de volgende 
interventies uitvoeren: 
 
1. Extra Begeleiding voor leerlingen die achterstanden hebben opgelopen in de thuiswerkperiode. 
2. Klassenverkleining 
3. Extra ondersteuning in de groepen 
4. Extra aandacht voor groepsvormende activiteiten. 
5. Extra aandacht voor sportactiviteiten. (Tijdens schooltijd en na schooltijd) 
6. Extra aandacht voor leesonderwijs 
7. De inzet van vakleerkrachten 
 
Wat is er tot nu toe concreet gedaan? 
1.Extra mensen benoemd om de leerkrachten tijd en ruimte te geven voor begeleiding individuele 
leerlingen en geld gereserveerd voor externe begeleiding.   
Juf Sterk sr. staat volgend schooljaar niet voor de klas zodat ze extra tijd heeft voor coaching van 
leerkrachten en begeleiding van leerlingen. 
2. Extra personeel benoemd om geen overvolle groepen te krijgen en de combinatieklas te kunnen 
behouden. 
3. Op dit moment inventariseren we de extra hulp die volgend schooljaar nodig is. 
4. Geld gereserveerd voor groepsvormende activiteiten door een specialist. 
5. Een vakleerkracht bewegingsonderwijs voor de bovenbouw die ook buitenschools mee gaat 
denken. 
6. Geld gereserveerd voor leespromotie: schrijversbezoek, aanschaf boeken etc. 
7. Zie punt 5 en we denken na over vakleerkrachten voor Engels en muziek.  
 
Belangrijke data t/m de zomervakantie: 
30 juni t/m 2 juli Kamp groep 8 (onder voorbehoud) 
21 en 22 juni contactavond groep 1-2 
23 juni voetbaltoernooi groep 5 t/m 8 
26 juni autospeurtocht 
9 juli online schoolconcert 
12 juli schoonmaakavond 
13 juli schoolreisje groep 0 t/m 2 
14 juli afscheidsavond  
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het team, 
R. Arends 
 


