
                                    

 

 

    

                                                  24 juni 2022 

Formatie en klassenindeling komend schooljaar  
In overleg met het team en de MR is ook voor komend 
schooljaar gekozen om de gelden van het Nationaal 
Programma Onderwijs (NPO) in te zetten voor 
klassenverkleining. Dit betekent dat we komend jaar geen 
combinatiegroepen hebben. In het overzicht hieronder de 
indeling van de leerkrachten over de groepen. Tussen haakjes 
het aantal werkdagen, de verdeling van de dagen over de 
week krijgt u nog van ons te horen.  
 
Groep 1/2 A: juf Rianne (3) en juf Marinke (2)  
Groep 1/2 B: juf Nicole (4) en juf Annemarie (1)  
Groep 3: juf Adelien (4) en juf Annemarie (1)  
Groep 4: juf Suzanne (3) en meester Minze (2)  
Groep 5: meester Jeroen (3) en juf Kimberly (2).  
  (Kimberly is student aan de Stenden Hogeschool te Meppel     
  en heeft daar de Internationale PABO gedaan. Om volledig  
  bevoegd te zijn om in Nederland les te mogen geven volgt  
  zij een extra jaar en loopt zij komend jaar stage) 
Groep 6: meester Peter (4) en meester Minze (1)  
Groep 7: juf Anna  
Groep 8: meester Hilco (4) en meester Minze (1).  
  Hilco is komend jaar de rekencoördinator voor de   
  Toermalijn en is hiervoor op woensdag ambulant.  
 
Tanja doet de remedial teaching (kinderen begeleiden die 
tijdelijk extra hulp nodig hebben) 
 
Astrid Slot is benoemd als Intern Begeleider en start komend 
schooljaar. Astrid stelt zichzelf in deze weekbrief aan u voor.  
 
Bericht van de buurtsportcoach 
Voor kinderen uit gr 4 t/m 8 die heel graag weer fit willen 
worden, gezonder willen eten en meer willen bewegen is dit 
programma heel geschikt. Ze gaan samen met hun ouder(s) 
een heel schooljaar aan de slag. 
 
Er wordt uiteraard ook specifiek doorverwezen door 
huisartsen en jeugdverpleegkundigen etc. Maar we hopen 
ook op jullie betrokkenheid en samenwerking. Want alle 
kinderen verdienen het om zich fit te voelen, toch?  
In de bijlage is de flyer toegevoegd voor meer informatie. 
 
 
  
 

Goede Doelen Sponsorloop 
Gisteren was de sponsorloop die goed is bezocht door bijna 
alle kinderen en de ouders van school. Daarnaast waren er 
ook nog een flink aantal belangstellende opa’s. oma’s e.d. die 
een kijkje kwamen nemen. Ondanks de hitte hebben alle 
kinderen enorm hun best gedaan om zoveel mogelijk rondjes 
te lopen. Na het lopen bleven er ook nog veel mensen op het 
veld om wat eten en drinken te nuttigen. Het was een 
gezellige en zeker een geslaagde sponsorloop. De opbrengst 
zal in een volgende nieuwsbrief kenbaar gemaakt worden. 
Voor diegene die nog geholpen met de sponsorloop en/of 
het opruimen van de materialen; Enorm bedankt voor jullie 
inzet! 

 
 

Onderhoud aan een deel van de Doctor H.A.W. van der 
Vechtlaan in Hasselt 
Vanaf 27 juni zullen er wegwerkzaamheden plaatsvinden 
tussen de rotonde bij het Anker t/m aan de Zandvoortweg. 
Wilt u er rekening mee houden dat de verkeersituatie dan 
anders zal zijn dan normaal. Het doorgaand verkeer zal 
omgeleid worden. Ook voor de kinderen die met de fiets naar 
school gaan zal de situatie niet hetzelfde zijn als normaal. 
Wilt u hier op letten en dit thuis ook even bespreken met de 
kinderen. 
 

 
 



Even voorstellen  
Mijn naam is Astrid Slot. Ik ben 28 jaar en woon samen met 
mijn man Emiel en onze zoon Jip in Meppel. Ik heb de 
afgelopen jaren als leerkracht gewerkt in zowel het regulier 
als het speciaal onderwijs. Momenteel werk ik als leerkracht 
op het Ravelijn in Steenwijk, een school voor speciaal 
onderwijs. In mijn vrije tijd onderneem ik graag gezellige 
dingen met mijn gezin, familie en vrienden. Het ontsnappen 
uit een spannende escape room is één van mijn favoriete 
activiteiten. Ook mag ik graag lezen, spelletjes spelen, muziek 
luisteren, hardlopen en creatief bezig zijn. Na de 
zomervakantie mag ik mijn werk op het Ravelijn combineren 
met het werk als intern begeleider op de Toermalijn. Ik heb 
hier ontzettend veel zin in en kijk er naar uit u te mogen 
ontmoeten! 
 

 
 

Sportactiviteiten bij onthulling naam Sporthal Anna van der 
Breggen 
 Olympisch kampioene Anna van der Breggen onthult 
woensdagmiddag 29 juni officieel de nieuwe naam van de 
sporthal in Hasselt. Die krijgt vanaf dat moment de naam 
Sporthal Anna van der Breggen. Rondom het feestelijk 
moment worden op deze middag verschillende 
sportactiviteiten georganiseerd bij de sporthal aan de 
Prinsenstraat in Hasselt. 
 Tussen 14.00 en 16.00 uur is er een Meet & Greet met de 
topwielrenster. Ook zijn er verschillende gratis activiteiten bij 
de Sporthal Anna van der Breggen. Inwoners van 
Zwartewaterland kunnen op deze dag tussen 14.00 tot 16.00 
uur deelnemen aan een fietsclinic, een hardloop- en 
schaatsclinic. Ook is er een sportief parcours aangelegd! Ben 
jij er ook bij? 
In de bijlage vind u de flyer voor meer informatie. 
 

 
 

Bijzonder data: 

 
Week van 27 juni: 10-minuten gesprekken 
 
5 juli: Schoolreisjes groep 1 t/m 6 
 
6 juli: Juffen dag (groep 1 t/m 3) 
 
7 juli: Uitje groep 8 
 
13 juli: Musical groep 8 
 
14 juli: Uitzwaaien groep 8 
 
15 juli: Start zomervakantie (na 11.45 uur) 
 

 

 

 

 


