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Groepsindeling schooljaar 2017-2018 

 
Hierbij ontvangt u het overzicht van de indeling van de leerkrachten voor het schooljaar 2017-2018. 

 

De stamgroepen zijn als volgt ingedeeld: 

 

groep 1 Bregje Smit en Elise Deijk 

groep 2 Mariëlle Jansen en Lisette van den Berg  

groep 3/4/5 Annie Gombert en Marleen Oude Geerdink 

groep 3/4/5 Marjon Kerkdijk en Nathalie Hulst 

groep 5/6/7 Rutger Sibma en Laura Beunk 

groep 6/7/8 Berry Noppers en Liesbeth Otten/Marleen Oude Geerdink 

groep 6/7/8 Christien Sickman en Liesbeth Otten/Marleen Oude Geerdink 

 

Bovenstaande verdeling is gemaakt om de aantallen goed te kunnen verdelen. U ziet dat om die reden de groepen 3, 

4 en 8 twee keer worden genoemd.  

 

U ziet in dit overzicht twee nieuwe namen van leerkrachten die ons team in het nieuwe schooljaar komen 

versterken. 

 

Marleen Oude Geerdink werkt nu al op donderdag en vrijdag in groep 6 en 7 en volgt samen met ons de studiedagen 

O4NT en draait volop mee in de voorbereidingen van O4NT voor het schooljaar 2017-2018. Zij zal tijdens het 

zwangerschapsverlof van Liesbeth Otten haar taken overnemen. 

 

Nathalie Hulst is benoemd in de vacature die was ontstaan na het vertrek van Dianne de Boer. 

Nathalie heeft al vaker bij ons gewerkt als invalster en is dus geen onbekende voor ons en voor veel kinderen. Zij 

draait evenals Marleen al volop mee in de voorbereidingen van O4NT en volgt ook de studiedagen samen met ons. 

Tijdens het zwangerschapsverlof van Marjon Kerkdijk zal zij haar taken erbij nemen. 

 

Het zwangerschapsverlof van Lisette van den Berg zal worden ingevuld door Bregje Smit en Elise Deijk, daardoor 

zullen de kinderen in de groepen 1/2 alleen hun eigen vertrouwde leerkrachten zien.  

 

Volgende week krijgt u de namenlijsten van de stamgroepen van uw kinderen.  

1 
 

http://www.dehuve.nl/
mailto:info@dehuve.nl


 
 
 

Diploma’s 
 
Weer een zwemdiploma in groep 3!  
Thomas Kleiker, van harte gefeliciteerd met diploma B 
 
Joas de Vries en Matheias Kaprelian uit groep 3 voetballen bij Oranje            
Nassau. Ze hebben tijdens een toernooi  een geweldige medaille verdiend. 

Boekenmarkt 

Dinsdagmiddag was er door de oudervereniging een gezellige boekenmarkt georganiseerd. We konden lekker in de               
zon snuffelen tussen de boeken. Er was ook een prijsvraag: “Hoeveel bladzijden zitten er in ‘dit’ boek”. 
De winnaars van deze prijsvraag waren: 
 

Chimène Janse uit groep 6 
Nicole Ekkelenkamp BSO 

 

 
 
 

Nieuws van het kleuterplein 
 

We hebben deze week heerlijk genoten van het mooie weer. We hebben afgelopen dinsdag zelfs lekker buiten 

gegeten. Wat fijn.  

We hebben het Thema Museum afgesloten. Vanaf volgende week starten we met het Thema Winkel. 

We maken een schoenenwinkel en een boekenwinkel op het Kleuterplein. We stempelen een boodschappenlijstje, 

we sorteren cijfers en letters, we bouwen een boodschappenwagen van de K'NEX. En we maken patronen van 

plakkertjes.  
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We hebben voor het Thema Winkel het volgende nodig: 

- oude schoenen 

- schoenendozen 

- folders van supermarkten 

- boodschappentassen/mandjes 

 

Spaart u met ons mee? 

 

Wilt u er met zonnig weer aan denken om uw kind s' ochtend thuis al in te smeren? We hebben gelukkig veel 

schaduwplekken op het schoolplein, maar de kinderen krijgen nog wel de nodige zonnestralen op hun huid. Ook mag 

u met warm weer een extra flesje water (graag voorzien van naam) meegeven. 

 

 

 

Geld voor anderen 
 
In een aantal groepen nemen de leerlingen elke week een beetje geld mee voor anderen en met al die beetjes 

samen kunnen we echt helpen. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van eten voor de kinderen die wonen in het 

babyhuis in Mozambique dat we steunen. Of denk aan het financieel ondersteunen van de Nederlandse Maria die in 

Israël aan het werk is om arme, kansarme kinderen en jongeren les te geven om hen een betere toekomst te geven. 

Of de maandelijkse bijdrage aan Stichting Wereldkinderen die kinderen wereldwijd een fijne opvangplek wil geven. 

We merken alleen dat het in heel veel gezinnen niet meer gewoon is om regelmatig wat mee te geven. Is het u de 

laatste tijd er ook vaak bij in geschoten om geld mee te geven? Misschien is het een idee om bijvoorbeeld een vaste 

dag aan te houden waarop u geld meegeeft of vraag uw kinderen om te helpen onthouden dat op de 'zakgelddag' er 

ook wat geld apart gelegd wordt voor op school.  
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Het lijken de spreekwoordelijke druppels op de gloeiende plaat, maar al die druppels samen vormen een flinke 

regenbui. Helpt u (weer) mee? Alvast bedankt.  

 

Bijbelverhalen 
 

Thema: Ga maar staan  

Handelingen 2:1-13, 2:41-47 en 3:1-10  

Eerst zien we de leerlingen in Jeruzalem, tijdens het Pinksterfeest. Nu Jezus niet meer bij hen is, kunnen zij niet 

vrolijk zijn zoals de rest van de stad. Totdat er een wind gaat waaien die alles anders maakt. ‘Ga maar staan’, lijkt die 

wind te zeggen. Kom in beweging. Het tweede verhaal gaat over de verlamde man net buiten de tempel. ‘Ga maar 

staan’, zegt Petrus en de man komt in beweging. Lopend, springend en God lovend gaat de man de tempel binnen. 

 

Verhalen:  

De heilige Geest komt, Handelingen 2:1-13  

De eerste gemeente, Handelingen 2:41-47  

De genezing van een verlamde, Handelingen 3:1-10 

 

Verjaardagen 
 

De jarigen van deze week zijn: 

 

22 mei Karlijn Drees groep 4 8 jaar 

23 mei Robin van Varik groep 7 11 jaar 

24 mei Francis Nijland groep 1 4 jaar 

25 mei Thomas Kaprelian groep 1 4 jaar 
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