Groepsindeling schooljaar 2014-2015
De groepsindeling voor het volgend schooljaar is
bekend.
We starten dat schooljaar met negentien groepen.
Hiervan zijn net als vorig schooljaar negen groepen op het WOC en tien groepen op de hoofdvestiging gehuisvest.
De kinderen van de vijf groepen 2 zijn verdeeld over twee groepen 3.
Verder hoeven dit schooljaar geen groepen verdeeld te worden; daardoor is geen grote verhuizing noodzakelijk.
Bij de verdeling van de groep 2 kinderen is met een aantal factoren rekening gehouden:
De verhouding jongens/meisjes, de verschillende capaciteiten, sociaal-emotionele ontwikkeling,
vriendjes/vriendinnetjes, groepsgrootte e.d.
Verder kunnen wij u melden dat:
 alle leerkrachten volgend schooljaar ook weer op de Torenuil werkzaam zullen zijn;
 er nog een paar onduidelijkheden zijn rondom de vervanging vanwege ouderschaps- en BAPO-verlof (zodra
wij weten wie deze uren gaan invullen zullen wij u hiervan op de hoogte brengen);
 u in de bijlage de groepsverdeling voor volgend schooljaar aantreft;
 vandaag de indeling door de leerkrachten aan de kinderen kenbaar wordt gemaakt;
 de groepen in principe doorschuiven met behoud van de letter (b.v. 3a wordt 4a);
 de ouders van leerlingen uit de groepen 2 een aparte mail krijgen met de groepsindeling voor groep 3;
 als u vragen heeft, u altijd contact op kunt nemen met de huidige groepsleerkracht.
Groep
Leerkracht
Waar
Groep 1-2
HV
1-2 a
Monique Vrooman
1-2 b
Simone Besters (maandag, dinsdag en woensdag)
Yolanda van den Brink (donderdag en vrijdag)
1-2 c
Marijke de Groot (maandag en dinsdag)
Tineke Corbran (woensdag, donderdag en vrijdag)
Groep 1-2
WOC
1-2 d
Kelly Vonk
1-2 e
Joyce ten Heuvel
Cluster 3
HV
3a
Meike Endert
3b
Carla van Kouwen
Cluster 4
WOC
4a
Iris Eradus
4b
Ellen Zwijnenburg (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag)
Marijke de Groot (woensdag)
Cluster 5
WOC
5a
Kim van Haeften (maandag, dinsdag en woensdag)
Anneke van den Hove (donderdag en vrijdag)
5b
Tess van Leeuwen
5c
Ilse van Aanholt
Cluster 6
WOC
6a
Dianne van IJsseldijk
6b
Rob Blankenberg (maandag, dinsdag, woensdag en donderdag)
??? (vrijdag)
Cluster 7
HV
7a
Alma van den Bergh
7b
Sylvia van Schaïk
Cluster 8
HV
8a
Tessa ten Heuvel (maandag, dinsdag en vrijdag)
Patricia Adegeest (woensdag en donderdag)
8b
Rahmi Koç
8c
Judith van Doorninck

