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Beste ouders / verzorgers,  

 

Op deze laatste zomervakantiedag ontvangt u alweer de eerste Valkenpost voor het nieuwe 

schooljaar. Hierin nogmaals de informatie over de indeling van de school na de zomer.  

Daarnaast de indeling van de lokalen.  

 

Maandag 3 september zien we onze leerlingen weer op school. De leerlingen van groep 1 en 2 

kunnen via de kleuteringang naar binnen. De andere leerlingen zien we maandag op het plein. Wij 

hebben er zin in!  

 

Hartelijke groet,  

 

Anouk de Bree 

Directeur a.i.  

 

 

Groepsindeling en verdeling leerkrachten en lokalen 

 

Groep Lokaal Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Groep 
1/2A 

Kleuterlokaal blauw 
Ina Ina Wilma Wilma Ina 

Groep 
1/2B 

Kleuterlokaal geel 
Annet Annet Annet Milou Milou 

Groep 3 
Groene lokaal naast 
klap-deuren Janine Brigit Brigit Brigit Brigit 

Groep 4 MFA Boven Sanne Janine Sanne Sanne Janine 

Groep 5 Rode lokaal Hanna Hanna Hanna Hanna Hanna 

Groep 6 MFA beneden Rolf Rolf Geke Geke Geke 

Groep 7a Groene lokaal Rik Rik Rik Rik Rik 

Groep 7b Gele lokaal David David Marije Marije David 

Groep 8 Blauwe lokaal Stefan Stefan Stefan Stefan Stefan 
 

Meester Vladimir geeft dit schooljaar op maandag de gymlessen. Hij start maandag gelijk met 

de groepen 3, 4, 5 en 8. De groepen 7 hebben het eerste halfjaar op woensdag gym en groep 6 op 

de vrijdag. Op woensdag en vrijdag verzorgen de leerkrachten zelf de gymlessen. Halverwege het 

schooljaar wordt er, zoals gebruikelijk, gewisseld.  

Let op: De groepen 3, 4, 5 en 8 moeten maandag al gymkleding meenemen naar school.  

 

Een aantal van u had al gezien dat Annet Molema niet meer voor de peutergroep staat komend 

schooljaar. Lea Offereins, Margreet van der Wal en Jannie de Haan volgen haar op en draaien de 

peutergroep in ons gebouw.  



Groep 4 in het MFA 

 

Wij hebben voor komend schooljaar een tweede lokaal toegewezen gekregen door de gemeente in 

het MFA. Groep 4 zal dit schooljaar, net als groep 6, daar les krijgen. Juf Janine en juf Sanne zijn 

druk in de weer geweest om het lokaal in te richten en gezellig te maken.  

 

Elke morgen mogen de leerlingen uit groep 4 en 6 gewoon naar ons eigen schoolplein komen en 

samen met de leerkrachten lopen ze dan naar hun lokaal zodra de bel gaat.  

 

Wij kunnen ons voorstellen dat u als ouder van een leerling uit groep 4 ook nieuwsgierig bent naar 

dit lokaal. U bent dan ook van harte uitgenodigd om maandag 3 september met uw kind mee naar 

binnen te gaan om het lokaal even te bekijken.  

 

De gebruikersregels van het MFA schrijven voor dat leerlingen niet met schoenen binnen mogen 

lopen. Het is de bedoeling dat de leerlingen pantoffels, anti-slipsokken of slippers van huis 

meenemen om aan daar te dragen.  

 

 

Belangrijke data voor oktober 

 

Datum: Activiteit: Betreft: 

03-09-2018 Start schooljaar 2018-2019 Eerste schooldag 

04-10-2018 Alle leerlingen vrij i.v.m. studiedag team Margedag 

22-10-2018 t/m  
26-10-2018 

Herfstvakantie Vrij 
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