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Formatie 2018-2019:
De gesprekken zijn afgerond en de ontstane vacatures ingevuld. Tijd dus om u/jullie op de hoogte te
brengen van de verdeling van de leerkrachten over de verschillende groepen. In het overzicht staat
ook aangegeven hoe de bestaande groepen zijn doorgeschoven. De leerlingen uit de groepen 1 en 2
zijn door de leerkrachten op zorgvuldige wijze herverdeeld over de nieuwe groepen 1/2 en 3. De
ouders/verzorgers van deze groepen ontvangen samen met deze nieuwsbrief een overzicht van de
nieuwe verdeling. De ouders/verzorgers van de nieuwe groepen 7 en 8 hebben dit overzicht al op
een eerder moment ontvangen.
Onze onderwijsassistente, mevr. Janny Jagt vervolgt haar werkzaamheden na de zomervakantie op
een collega-school in haar woonplaats Sneek. We bedanken mevr. Janny Jagt voor de vele
ondersteunende werkzaamheden die zij op onze school heeft verricht en feliciteren haar met haar
nieuwe betrekking. Bij aanvang van het nieuwe cursusjaar mogen wij een aantal nieuwe collega`s
verwelkomen. Ik stel ze kort aan u/jullie voor!
Juf Gelske Sieperda is voor 2 dagen benoemd in groep 1/2a. Zij is voor onze school geen nieuw
gezicht. Op dit moment is juf Gelske Sieperda werkzaam in groep 1e. Ook heeft zij dit cursusjaar op
uitstekende wijze haar lio-stage bij ons op school afgerond. Juf Gelske Sieperda is bij aanvang van
het nieuwe cursusjaar de gehele week beschikbaar. Dit geeft juf Botsy Greydanus de tijd en ruimte
om verder te werken aan haar re-integratie in deze groep.
In groep 4 verwelkomen wij juf Martzen Pennekamp uit Sneek. Juf Martzen Pennekamp heeft op
verschillende scholen van Palludara werkzaamheden verricht. Het afgelopen jaar is zij het gehele jaar
werkzaam geweest in de onderbouw van de collega-school in Folsgeare. Deze school fuseert volgend
jaar met de school in Nijland. Juf Martzen Pennekamp ziet het als een kans om samen met juf Wies
Vellinga de verantwoording te nemen voor de kinderen van groep 4.
Meester Gerbrand Schrale uit Folsgeare versterkt ons team in de bovenbouw. Meester Gerbrand
Schrale is een ervaren bovenbouw-leerkracht. Hij is op dit moment werkzaam op de collega-school
in IJlst. Meester Gerbrand Schrale heeft veel ervaring in het lesgeven aan groep 8, hij gaat de
uitdaging aan om zijn loopbaan te vervolgen op onze school.
Voor alle scholen zijn er extra middelen beschikbaar gesteld om de werkdruk te verminderen. Naast
de benoeming van mevr. Nellie Couperus als conciërge/administratief medewerkster zijn er ook 2
onderwijsassistenten benoemd. We verwelkomen mevr. Saloni Nicolai en mevr. Froukje Siderius
hiervoor in ons team.

Bij aanvang van het nieuwe cursusjaar is juf Anke Ponne nog met zwangerschapsverlof. We zijn blij
dat juf Ymkje van der Zee deze vervanging op zich wil nemen in groep 3b. Juf Akkie de Jong is bij
aanvang van het nieuwe cursusjaar nog met ouderschapsverlof. Haar vervanging in groep 6a staat
nog niet vast. Vanzelfsprekend heten we onze nieuwe collega`s allemaal van harte welkom in ons
team. We hopen op een goede samenwerking met een ieder. De nieuwe collega`s zullen op de
studiedag van woensdag 20 juni al aanwezig zijn om verder kennis te maken met het team. De
kennismaking met de ouders/verzorgers volgt op een later moment.

Nieuwe groep:
2018-2019
Groep 1d

Bestaande groep
2017-2018
Groep 1e + instroom

Groep 1/2a

Groepen 1

Groep 1/2b
Groep 1/2c

Groepen 1
Groepen 1

Groep 3a

Groep 1/2a; 1/2b, 1/2c

Groep 3b

Groep 1/2a, 1/2b, 1/2c

Groep 4

Groep 3

Groep 5

Groep 4

Groep 6a

Groep 5b

Groep 6b
Groep 7a

Groep 5a
Groep 6/7 en 6

Groep 7b

Groep 6

Groep 8a
Groep 8b

Groep 7
Groep 6/7 en 7

Directie
i.b-er
i.b-er
Boco

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Gr 1 t/m 3
Gr 4 t/m 6
Gr 7 t/m 8
Gr 1 t/m 8
Gr 1 t/m 8
Gr 1 t/m 8
n.v.t.

Ond. Ass.
Ond. Ass.
o.o.p.

Leerkrachten

Werkzaam

Mirjam Zweers
Marieke Jilderts
Botsy Greydanus
Gelske Sieperda
Sanne Hoekema
Attie Terpstra
Elbrich Heppener
Annefrouk Douwenga
Annemarie Russchen
Eline Algra
Anke Ponne
(Ymkje van der Zee)
Wies Vellinga
Martzen Pennekamp
Bianca Vallinga
Ytsje Miedema
Akkie de Jong
Mirjam Popma
Sanne Dijkstra
Annemarie Russchen
Inge op den Dries
Aagje Bouwhuis
Afke Postma
Jelte Hitzert
Gerbrand Schrale
Bianca Vallinga
Bauke Korenstra
Sjoukje Beeksma
Anke Ponne
Anke Ponne
Wies Vellinga
Afke Postma
Froukje Siderius
Wietske Huiskens
Saloni Nicolai
Nellie Couperus

Ma en di
Wo t/m vr
Ma t/m wo
Do en vr
Ma t/m vr
Ma, di en vr
Wo en do
Ma t/m wo
Do en vr
Ma t/m wissel wo
wissel wo t/m vr
Ma t/m wissel wo
Wissel wo t/m vr
Ma en di
Wo t/m vr
Ma en di
Wo t/m vr
Ma t/m vr
Ma
Di t/m vr
Ma t/m wissel wo
wissel wo t/m vr
Ma t/m vr
Ma t/m vr (uitgez wo)
Wo
Ma t/m vr
Ma, di en do
Mi
Mi
Mi
mi
Di t/m do (ochtend)
Ma t/m vr
Ma t/m do (ochtend)
Ma t/m vr (ochtend)

Studiedag:
Op woensdag 20 juni evalueren we met elkaar de ingezette ontwikkelingen van dit cursusjaar. Ook
bespreken we dan met elkaar de speerpunten van komend cursusjaar. Ook de lokaalindeling en
andere planningszaken zullen dan worden besproken en vastgesteld. De uitkomsten hiervan zullen
worden verwerkt in onze nieuwe schoolgids. Nog voor de zomervakantie ontvangt u de nieuwe
schoolgids. De invulling van de vastgestelde studiedagen en het vakantierooster zullen hierin worden
opgenomen.
Schoolreisjes:
Nog niet alle betalingen zijn binnen, daarom uit naam van de schoolreisje-commissie nogmaals het
vriendelijk verzoek om de kosten over te maken op rekeningnummer: NL73ABNA0513002758 ten
name van Stichting Palludara. Graag ook de naam van uw kind(eren) en de groep vermelden.
Tevredenheidsonderzoek ouders/verzorgers: (herinnering)
Eens in de 4 jaar vindt er een tevredenheidsonderzoek plaats op alle scholen van stichting Palludara.
Alle ouders/verzorgers die bij de stichting zijn aangesloten, hebben een uitnodiging ontvangen om
hieraan mee te doen. Uw mening doet ertoe, daarom hoop ik op een hoge respons. Deze vragenlijst
kan t/m 30 juni digitaal worden ingevuld. De antwoorden worden anoniem verwerkt. Op een later
moment vindt een terugkoppeling plaats van de uitkomsten. Als school kunnen we hier ons voordeel
mee doen, dus van harte aanbevolen!
Belangrijke data:
26 juni

MZR-overleg. Aanvang 19.30 uur

27 juni:

Heamiel-optocht.

28 juni:

Heamiel-feesten: Alle kinderen zijn om 11.45 uur vrij van school.

29 juni:

Heamiel-feesten: Alle kinderen zijn om 11.45 uur vrij van school.

Alvast noteren:
2 juli:

De groepen 1 en 2 gaan om 08.30 uur op schoolreis naar speelbos
Joure. De kinderen zijn om 13.00 uur vrij.

2 juli:

De groepen 3 en 4 gaan om 08.30 uur op schoolreis naar Duinenzathe in
Appelscha.

3 juli:

De groepen 5 gaan om 08.30
uur naar het Timmerdorp in
Drachten.

3 juli:

De groepen 6, 6/7 en 7 gaan
om 08.30 uur naar
avonturenpark Hellendoorn.

