Nieuwsbrief zomer 2020-2021

Groepsbezetting/-verdeling
schooljaar 2021-2022

Beide
locaties

Taalschool

Hoofdlocatie

Hieronder treft u de groepsbezetting en -verdeling voor het nieuwe schooljaar aan. De invulling is nog niet helemaal rond. Juf Shannen
gaat verhuizen en zal daardoor onze school/stichting verlaten. Dit betekent dat we nog op zoek zijn naar een nieuwe collega, die naast
juf Anita, in groep 4 werkzaam zal zijn. De vacature is inmiddels gepubliceerd.
Verder is juf Liesbeth Schrijvers komend schooljaar meer op de hoofdlocatie. Tot op heden is juf Liesbeth werkzaam geweest op de
taalschool. Juf Liesbeth zal in ieder geval de vrije maandagen van meester Jos invullen in groep 5. Daarnaast zal zij ook de vervanging van
zieke leerkrachten invullen.
Juf Lysanne is met zwangerschapsverlof en zal na de vakantie nog diverse weken worden vervangen. Wie deze vervanging gaat invullen,
is nu nog onbekend.
Groep 1/2a
juf Bianca en juf Judith
Groep 1/2b
juf Paula en juf Judith (20 maandagen)
Taalklas 1a
juf Zoë en juf Carolien
Groep 3
juf Désiree en juf Silvia
Groep 4
juf Anita en ?
Groep 5
meester Jos en juf Liesbeth S. (20 maandagen)
Groep 6
juf Céline en juf Leonne
Groep 7
juf Benice
Groep 8
juf Kim en juf Leonne
NT2-specialist
juf Liesbeth B.
Taalspraakondersteuner
juf Yvonne
Onderwijsassistenten
juf Lysanne en juf Mirjam
Intern Begeleiders
juf Mireille (groepen 1 t/m 8) en juf Liesbeth B. (taalklas 1a)
Conciërge
meneer Hans
Taalklas 1b
Taalklas 2
Taalklas 3
Flexibele inzet
Onderwijsassistenten
Intern Begeleiders
Conciërge

juf Britt en juf Caroline
juf Monique en juf Lilianne
juf Mirjam en juf Henriët
juf Saskia en juf Marie-José
juf Christel en juf Mariëlle
juf Lily en juf Liesbeth B.
meneer Toine

Ziektevervanging
ICT-er
Opleider in school (stagiaires)
Administratief medewerker

juf Liesbeth S.
meester Bart
juf Marie-José
mevrouw Ria

Ons team heeft naast de taalspraakondersteuner ook andere specialismen ontwikkeld/in huis. Deze leraren met een extra specialisme
worden ingezet bij hulpvragen rondom kinderen. Daarnaast blijven zij de ontwikkelingen op hun vakgebied volgen en een blijvende
kwaliteitsimpuls verzorgen.
Specialist ‘Taal/lezen’
Specialist ‘Het jonge kind’
Specialist ‘Rekenen’
Specialist ‘IPC/thematisch leren’
Specialist ‘NT2’
Orthopedagoog (leren en ontwikkeling)
Orthopedagoog (gezin en gedrag)
Hoofdlocatie:
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juf Silvia
Juf Bianca
juf Kim
juf Benice
alle leraren taalklassen/taalschool
juf Judith
juf Zoë
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Vakanties en vrije dagen
schooljaar 2021-2022
Studiedag (kinderen vrij)

maandag

Herfstvakantie

maandag

Studiedag (kinderen vrij)

25 t/m vrijdag 29 oktober 2021
maandag 06

Kerstvakantie

maandag

december 2021

27 december 2021 t/m vrijdag 07 januari 2022

Studiemiddag (kinderen ’s middags vrij)

dinsdagmiddag

Voorjaars-/Carnavalsvakantie

maandag

15 februari 2022

28 februari t/m vrijdag 04 maart 2022

Studiedag (kinderen vrij)

woensdag

Pasen

30 maart 2022

maandag

Meivakantie

maandag

Hemelvaart
Pinksteren
Studiemiddag (kinderen ’s middags vrij)
Zomervakantie

maandag

26 en vrijdag 27 mei 2022
vrijdag

03 juni 2022

maandag

06 juni 2022

donderdagmiddag

30 juni 2022

25 juli t/m vrijdag 02 september 2022

Documenten

Even
kennismaken…

Binnenkort treft u op onze website de documenten (o.a.
schoolgids en jaarplan) voor volgend schooljaar aan:

Ik ben Liesbeth Schrijvers.
Ik ben 57 jaar jong. Ben
getrouwd en heb twee
dochters en drie katten. Ik
woon sinds 3 jaar in
Limburg en heb altijd
rondom Utrecht gewoond. Ik
vind het erg fijn om hier te
wonen en te werken. Ik ben
begonnen op de Taalschool
van de Driepas.
Nu ga ik in groep 5 één keer
in
de
twee
weken
meester Jos vervangen en
als er iemand ziek is zal ik
die klas vervangen. Ik ben
heel benieuwd naar alle
kinderen van de Driepas. Ik
hoop jullie allemaal een
keer
les
te
mogen
geven. Tot gauw.
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18 april 2022

25 april t/m vrijdag 06 mei 2022

donderdag

Studiedag (kinderen vrij)
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Het onderwijs heeft veel geld vanuit de overheid
gekregen in het kader van het Nationaal
Programma Onderwijs (NPO). Momenteel zijn we
aan het bepalen waar we, als Driepas, van vinden
waar we dit geld aan gaan besteden. We vinden
het belangrijk, dat deze gelden duurzaam worden
ingezet. De MR wordt hier ook bij betrokken. We
houden u op de hoogte over de invulling.
De schoolverlaters gaan 7, 8 en 9 juli drie dagen
op schoolkamp naar ‘Summercamp Heino’ in
Wijhe.
Maandagmiddag 19 juli is de wisselmiddag. De
kinderen maken die middag kennis met hun
juf(fen)/meester van volgend schooljaar. Ook
kinderen die instromen, zullen er dan zijn.
De aankomende oudergesprekken vinden op
school plaats.
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