Groepsbezetting
Wij willen graag de groepsbezetting voor volgend schooljaar bekend maken. Deze laat
verschillende wisselingen zien. In de vorige info heeft u kunnen lezen dat Annette ons gaat
verlaten per 1 juli.
Ook ziet u Andre niet ingedeeld voor volgend schooljaar. Hij heeft een nieuwe baan aanvaard
in Breukelen. Wij zijn dankbaar wat hij voor de kinderen en school heeft betekent en wensen
hem heel veel succes met deze nieuwe uitdaging. Verderop in deze info vindt u een
persoonlijke noot van Andre zelf.
Bij het vertrek van mensen, hoort ook dat we nieuwe mensen welkom heten. U vindt bij de
groepsindeling de namen van Laura Jacobs en Yvette Vianen. Na een zorgvuldige
sollicitatieprocedure heten we hen van harte welkom in de onderbouw.
De kinderen zullen aan het einde van het schooljaar tijdens een wisselmoment kennismaken
met de nieuwe leerkrachten.
Zoals het er nu uitziet zullen we in verschillende groepen ook een student van de Pabo of
onderwijsassistent stagiaire welkom heten. De Marnix academie zal de plaatsing in juni
bekend maken. Wij zullen u hier in de laatste info over informeren.
Ook de Notenbalk krijgt extra financiën om de werkdruk te verminderen. Wij willen dit
grotendeels inzetten voor extra ondersteuning in de groepen, zodat wij nog beter kunnen
afstemmen op de verschillende onderwijsbehoeften die er in een klas zijn. In het komende jaar
zullen Brenda en Mieke dat gaan doen. Voor een kleiner deel gaan we dit ook inzetten in de
vorm van een activiteiten coördinator. Deze functie neemt Angela op zich.
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Best ouders en leerlingen,
Na 18 jaar in Utrecht gewerkt te hebben en nu alweer 16 jaar op de Notenbalk, vind ik het
weer tijd voor een nieuwe uitdaging. Binnen de stichting was er een vacature, die mij enorm
aansprak. Ik heb in Breukelen gesolliciteerd op de Willibrordusschool. Daar had ik een heel
prettig gesprek, dat voelde van twee kanten heel goed. Dit deed mij besluiten deze baan te
aanvaarden.
Natuurlijk ben ik heel blij met deze nieuwe baan, toch zijn er ook gemengde gevoelens. Ik
heb een leuke tijd gehad op de Notenbalk en daarom wil ik iedereen bedanken: mijn
enthousiaste collega’s, de lieve kinderen en alle aardige ouders.
Het ga jullie goed.
André Klarenbeek

Even voorstellen:
Mijn naam is Laura Jacobs. Ik ben 21 jaar en ik woon in Harmelen. In mijn
vrije tijd sport ik graag, ga ik gezellig een avondje naar de bios of lekker
een hapje eten met vrienden.
Het afgelopen schooljaar heb ik mijn opleiding op de pabo afgerond, met
een ontzettend leerzame en leuke eindstage op de Notenbalk. Het
aankomende schooljaar, zal ik écht als leerkracht aan de slag gaan in
groep 1/2. De hele week zal ik te vinden zijn in en rondom de school.
Als leerkracht vind ik het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan. Kinderen
moeten zich veilig voelen in de klas, pas dan kunnen ze tot leren komen. Dit is een van de
doelen waar ik aankomende jaren naar zal streven: het neerzetten van een fijne, gezellige
sfeer.
Ik kijk erg uit naar het komende schooljaar. Loop gerust binnen voor een praatje.

Beste ouders/verzorgers,
Als startend leerkracht ben ik blij dat ik aankomend schooljaar mag
beginnen op de Notenbalk. Mijn naam is Yvette Vianen en ik woon in
Montfoort. Ik ben 21 jaar oud. Aankomend schooljaar geef ik drie dagen
les aan groep 3.
Vorig jaar heb ik mijn vierdejaars stage gelopen in groep 3, waardoor ik al
wat ervaring heb opgedaan met deze leuke leeftijdsgroep. De overige
dagen volg ik een master educational needs, zodat ik mijn onderwijs nog
beter kan gaan afstemmen op de behoeften van uw kind.
In mijn vrije tijd speel ik gitaar, ga ik graag een hapje eten met vrienden en ben ik op de
tennisbaan en in de sportschool te vinden. Dit jaar ga ik mijn best doen om het beste uit uw
kind te halen. Om dat te bereiken streef ik naar een prettige samenwerking met jullie. Mijn
doel is dat elke leerling zich veilig voelt op school en de verschillen tussen de leerlingen
worden gerespecteerd. Bovendien wil ik ervoor zorgen dat alle leerlingen veel kennis en
vaardigheden tot zich nemen, zodat ze zich voorbereiden op de toekomst.
Mocht u nog meer willen weten, loop dan gerust een keertje binnen. Ik heb zin in deze
nieuwe uitdaging!
Ontwikkelingen op de Notenbalk
In de vorige info’s heeft u kunnen lezen dat wij het onderwijs voor in ieder geval de
zaakvakken in combinatie met de 21e eeuwse vaardigheden projectmatig gaan aanbieden.
De laatste punten worden op de i gezet om te bepalen op welke wijze wij dit gaan doen in
een tweede proeftrjacet van zomer tot herfstvakantie. Net voor de herfstvakantie zullen we
de knoop doorhakken of we verder gaan volgens dit 2e proeftraject of kiezen voor het eerste
proeftraject volgens de IPC werkwijze.
Vanaf volgend schooljaar zal in de gang van groep 1-2-3 net als dit jaar een lokaal over zijn.
Dit lokaal gaan we intensiever betrekken bij het onderwijs aan de kinderen van groep 1-2-3.
Zo kunnen we door deze extra ruimte bijvoorbeeld voor gaan zorgen dat ook de kinderen
meer spelenderwijs kunnen leren.
Samenwerking binnen het team
Zoals je bij de start van het schooljaar aandacht hebt voor groepsvorming doen wij dat ook
als team. Zeker nu er een aantal nieuwe teamleden zijn. Wij zorgen ervoor dat ieder nieuw
teamlid, ieder met een nieuwe groep begeleid/gecoacht wordt. Zo worden de nieuwe
leerkrachten ingewerkt en meegenomen in de schoolontwikkeling.
Als school willen wij een lerende organisatie zijn waar er als team met en van elkaar geleerd
wordt.

Wij kiezen ervoor om de (leerkrachten van de) groepen 1/2,3 groepen 4,5, 6 en de groepen
7, 8 meer te laten samenwerken. Deze groepen zijn met elkaar gesitueerd in een ‘gang’. De
leerkrachten zullen lessen/projecten meer in gezamenlijkheid voorbereiden. Wij hebben
hierbij een opzet voor ogen die een positieve bijdrage levert aan kwaliteit en effectiviteit.
Tevens kan dit op termijn aanzetten tot groepsdoorbrekend werken in de ruimtes van de
‘gangen’ die deze groepen gemeenschappelijk hebben. We laten ons bij dit alles
ondersteunen door een externe.

Feestdag
Feestdag
Feestdag
Woensdag 11 juli gaan we er een feestdag van maken!
We vieren niet alleen onze verjaardag en zwaaien groep 8 uit, maar ook gaan we
doorschuiven op een spectaculaire manier om vervolgens daarna kennis te maken met de
nieuwe leerkracht.
U komt toch ook?!
Rond 8.45 uur zullen alle kinderen zich buiten verzamelen in hun eigen vak om vervolgens op
een leuk muziekje door te schuiven naar de volgende groep. Hoe? Dat wil je niet missen!
We willen u vragen om achter de linten plaats te nemen. Het doorschuiven zal tot 9.15 uur
duren. Daarna zullen de kinderen gaan wennen in hun nieuwe groep.
Voor onze verjaardag hebben we een vossenjacht georganiseerd. Hiervoor zijn we nog op
zoek naar ouders die willen helpen om een groepje kinderen uit groep 1-2-3 te begeleiden.
Dit zal van 10.30- 11.45 uur zijn. De intekenlijst hangt op de deur van groep 3 bij Marlene.
De kinderen nemen deze dag alleen hun eigen lunch mee, tenzij de leerkracht anders heeft
doorgegeven.
We willen u vragen om in het kader van de wet op privacy deze dag geen foto’s of filmpjes te
maken.
Het uitzwaaien van groep 8 zal om 13.45 uur zijn. Nu duimen voor mooi weer en op een
geslaagd feest.
Voor vragen kunt u terecht bij Marlene (3), Natascha (8) of Angela (7)

