
 

 

 

 

 

 

 

Groepsverdeling 

Juni 2018 

 

Beste ouders, 

Hierbij ontvangt u het overzicht van de groepsverdeling en de toelichting hierop.  

  Groep 1-2-3  Groep 4-5  Groep 6-7-8  

maandag Tineke Hekman Arida Nelemans Annemarie de Raad 

dinsdag Tineke Hekman Mariëtte Vreekamp Annemarie de Raad 

woensdag Tineke Hekman Arida Nelemans Jan Willem Korlaar 

donderdag Alieke de Jong Arida Nelemans Jan Willem Korlaar 

vrijdag Alieke de Jong Arida Nelemans Annemarie de Raad 

  

Toelichting op de groepsverdeling: 

We zijn dankbaar met de formatie voor het nieuwe schooljaar. Er zijn weinig tot geen 

verschuivingen. Dat betekent dat we de rust en stabiliteit in de schoolorganisatie kunnen 

waarborgen en onze kwaliteit kunnen verhogen.  

Vertrek juf Emmelie: 

Juf Emmelie zal ons aan het einde van dit schooljaar gaan verlaten. Ze mocht sinds februari deel 

uitmaken van ons team. We hebben genoten van haar inzet en passie voor onderwijs. Doordat ze 

gaat studeren (pabo) is er voor haar helaas geen ruimte meer beschikbaar. Juf Emmelie blijft wel 

werken binnen de HSN. Ze zal op maandag en dinsdag gaan werken op de Hoeksteen. We bedanken 

juf Emmelie voor haar inzet op de Appelgaard en wensen haar veel succes in de toekomst. 

Nieuwe onderwijsassistent: 

Na de zomervakantie start Bea Oosterhuis als onderwijsassistent op de Appelgaard. Juf Bea heeft 

ruime ervaring opgedaan in het VO waar zij docent Duits was. Met deze extra ondersteuning voor 

de leerlingen kan ons onderwijs nog beter worden afgestemd.   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directie 

In het nieuwe schooljaar zal ik starten met de opleiding ‘schoolleider vakbekwaam.’ De opleiding 

vindt plaats in 6 seminars van 2 dagen (donderdag en vrijdag). Naast deze studiedagen zal er elke 

week gemiddeld 10 uur zelfstudie plaatsvinden. Volgend schoolseizoen zal ik de vrijdagen 

gebruiken voor zelfstudie. Dat betekent dat ik de vrijdagen normaliter niet op school zal zijn.  

 

Ambulante dagen 

Meester Jan-Willem: maandag, dinsdag en vrijdag (studie) 

Juf Riana: maandagochtend en 10 middagen 

 

Onderwijsassistent 
Juf Anne: maandag en donderdag  
Juf Lieneke:  dinsdag en vrijdag  
Juf Bea: maandag, dinsdagochtend, woensdagochtend en donderdag 
 

Gym 

Op dinsdagmiddag gymt groep 3-4-5 en 6-7-8 in Nijkerkerveen in ‘de Baggelaar’ 

Verrijkingsgroep 3 en 4-jarigen 

maandagochtend 8.45 - 11.45 Alieke 

Doorschuifmiddag 

Op maandagmiddag 9 juli vindt de doorschuifmiddag plaats van 13.00u – 15.00u.  

De kinderen van groep 1 zijn de hele middag welkom.  

Mocht u verder vragen hebben over de groepsverdeling kunt u hiervoor terecht bij meester Jan-

Willem. 

 

Met vriendelijke groet, 

Team de Appelgaard 

 

 


