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Schoolnieuws juni-1 2022

Groepsverdeling 2022-2023

De groepsindeling voor het volgende schooljaar is bekend.

We verwelkomen 1 nieuwe collega op school, Sam Verdaasdonk. Sam is onderwijsassistent, zij zal bijna de
hele week op school zijn. Aan het eind van dit schooljaar nemen we afscheid van Twan Geverink, leerkracht
groep 8 en van onze onderwijsassistent Pascal ten Pas. We wensen Sam een hele prettige tijd bij ons op
school en bedanken Twan en Pascal voor hun inzet het afgelopen schooljaar.

I.v.m. de inzet van de NPO (subsidie) gelden, hebben we volgend schooljaar weer wat extra ruimte in onze
formatie. Dat betekent dat we ook het komende schooljaar extra mensen in kunnen zetten waardoor wij ook
weer enkele leerkrachten flexibel in kunnen zetten. Zij kunnen leerlingen ondersteunen en/of groepen over
nemen. Op dit moment zijn wij met elkaar een duidelijk schema aan het opstellen zodat alle groepen zoveel
mogelijk kunnen profiteren van de subsidiegelden. Door de NPO-gelden is het ook mogelijk om een extra
onderwijsassistent in te zetten. (De inzet van de subsidiegelden wordt in de MR besproken.)

Groep: Leerkracht: Werkdagen: Opmerkingen:
1/2a Rinske

Nathalie
3 woe -do -vr
2 ma -di

1/2 b Betty
Sieuwke

3 ma-di-woe
2 do-vr

3 Esther
Jenny

3 di-woe-do
2 ma -vr

4 Twiggy
Nathalie

3 ma- di -woe
2  do -vr

Twiggy en Nathalie –
beide nog 1 dag flexibel
inzetbaar voor alle
groepen

5 Ursula
Marloes

3 ma -di –do
2  woe -vr

6 Karin
Miranda

2 di-wo
3 ma-do- vr

7 Linda 5  ma tm vr
8 Kevin

Marloes
4 ma tm vr
1 do

Kevin 1 dag (donderdag)
ict/ techniek

Sam Verdaasdonk en Ingrid Ordelmans -onderwijsassistent
Debbie ten Hoopen : maandag, dinsdag en vrijdag -interne begeleiding. 
Heidi Eekelder- Prinsen: maandag/dinsdag afwisselend, woensdag en donderdag locatiecoördinator. 
Co van Schaik : onderwijsdirecteur 
Dirk Arfman: conciërge 

http://www.heuvelschool.nl


Opname schoolvoorstelling

Op woensdag 18 mei hebben wij mogen genieten van een geweldig optreden van alle groepen. Tijdens de
voorstelling  heeft Willie Elschot opnames gemaakt. Deze opname is verkrijgbaar op een USB stick. De
kosten hiervoor zijn € 5,-
Heeft u hiervoor belangstelling wilt u dan een envelop met de naam van het kind en het geld inleveren bij de
leerkracht. Envelop graag uiterlijk dinsdag 14 juni 2022 inleveren.


