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Inleverdatum kikkernieuws: uiterlijk maandag voor uitgave.

De “gruitdagen” zijn: woensdag – donderdag - vrijdag

Een positieve besmetting kunt u melden via meldingtest@ikc-remigius.nl (privacyregelgeving)
GROEPSINDELING SCHOOLJAAR 2022-2023 en info m.b.t. onderwijzend personeel
Net als in voorgaande jaren starten we ook aankomend schooljaar weer met 16 groepen.
Vandaag berichten we u welke leerkrachten voor welke groepen zullen komen.
De bezetting van de groepen blijft voor een groot gedeelte hetzelfde als dit schooljaar. Juf Anneloes en
meester Mark Paar gaan ons IKC verlaten maar een oud gediende, juf Jorien Bosheide, komt ons team weer
versterken. In onderstaand plaatje zult u juffrouw Jeanine missen. Juffrouw Jeanine gaat eerst met
zwangerschapsverlof. Zij zal rond februari terugkomen en ingezet worden voor extra hulp en andere taken.
Ook zijn er extra middelen/gelden beschikbaar o.a. uit de NPO gelden. Deze middelen zetten we vooral in
voor het formeren van kleine groepen en extra ondersteuning in de groepen. Juf Ingrid Peters, juf Majolica
Visscher, juf Ilse Mugge, juf Jorien Bosheide en juf Sabina Hagen zullen aankomend schooljaar deze extra
ondersteuning op zich nemen. Meester Tom zal één dag in de week ondersteunen.
Voor muziek blijft juf Juliette Damen ons iedere vrijdag bezoeken.
Onze onderwijsassistenten en leerkrachtondersteuners voor het komende jaar zijn juf Hester de Bruin, juf
Floor Hesseling en juf Muriel Willemsen. We nemen afscheid van juf Loes Esseling en juf Stefani Meijer.
We kunnen u melden dat de vacature voor intern begeleidster naast Juf Joyce, ingevuld gaat worden door juf
Nynke Hollenga. Juf Nynke heeft een jarenlange ervaring in het VSO als leerkracht en als begeleidster van
leerlingen. Juf Nynke is voor sommige geen onbekende op onze school. Zij is moeder van twee leerlingen op
de Remigius. In een volgend kikkernieuws zal zij zich zeker voorstellen. Wij wensen juf Nynke veel plezier en
succes in haar functie als intern begeleidster op IKC-Remigius.
Met een vriendelijke groet.
Team IKC-Remigius.
Hieronder een overzicht van de groepen met de daarbij horende groepsleerkrachten:
1-2a
juf Lisette van Staa.
1-2b
juf Anita den Balvert en juf Ingrid Peters.
1-2 c juf Ilse Scholten.
1-2d
juf Shirley Verborg.
3a
3b
4a
4b

juf Anouk Visser en juffrouw Noortje Verhaaf
juf Lisette Goossens en juffrouw Claudia Hageman.
juf Desiree Dekker en juf Marije Karman.
juf Majolica Visscher en juf Sandra Caerteling.

5a
5b
6a
6b

juf Karin van Mook en juf Maaike Teunissen
meester Tom Peltzer en juf Maaike Teunissen.
juf Dorette Jansen.
juf Ilse Mugge en juf Jorien Bosheide.

7a
7b
8a
8b

juf Esther van Tilborg.
juf Carmen Hakvoort.
Meester Danny Klok.
Meester Mark Derksen en juf Sabine Hagen.

DATA OM TE ONTHOUDEN
7
14
15
18
19
22

juli
juli
juli
juli
juli
juli

Schoolreis
Kennismaking nieuwe groepen 13.30 – 14.15 uur
Afscheidsavond groepen 8
Musical groep 8a
Musical groep 8b
12.00 uur alle groepen vrij

