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Om jullie goed te informeren , is hier deze extra nieuwsbrief. 

 

Formatie 
 
In de afgelopen weken zijn we achter de schermen druk aan het werk geweest om de formatie voor de 
lange termijn rond te krijgen. We willen graag dat de kinderen van de Krunenstrobbe  voor meerdere 
jaren vaste gezichten te zien krijgen. We zijn dan ook blij om te kunnen melden dat juf Jeltsje in de 
onderbouw aan het werk blijft. Uit Weidum komt juf Wietske ons team versterken. We willen meer 
groep doorbrekend en met kinderen individueel werken. Op deze manier zullen deze beide 
onderwijsassistenten voornamelijk worden ingezet in de onderbouwgroepen. 
 
Dit houdt in dat we afscheid nemen van juf Paulien. We vinden dat wel jammer, want 
we hebben anderhalf jaar lang heel prettig in de onderbouw van de school samengewerkt met haar. 
Juf Paulien heeft een wat andere achtergrond en opleiding dan die van het onderwijs. In de 
evaluatie kwamen we tot de conclusie dat haar kennis en kunde niet genoeg aansluit op wat er volgend 
jaar op school nodig is. We willen Paulien dan ook nadrukkelijk heel erg bedanken voor haar inzet en 
enthousiasme in de afgelopen jaren.  
 
In de vorige nieuwsbrief hebben we niet duidelijk vermeld dat juf Sietske weer volledig ingezet wordt als 
LoCo en IBer, maar dat zij nog niet les gaat geven in de bovenbouw. Meester Patrick is haar vervanger. 
Wanneer juf Sietske weer volledig hersteld is, zal zij de dag bovenbouw van meester Patrick overnemen. 
 
De procedure om een opvolger te vinden voor juf Gineke verloopt stroef. De sollicitatiecommissie heeft 
op dit moment met twee sollicitanten een gesprek gevoerd. Onze droomkandidaat zat er helaas niet bij. 
In de komende weken zullen wij met nog enkele kandidaten kennismaken en eventueel een gesprek 
voeren. We houden u op de hoogte. 
 
Met vriendelijke groet, 
Arnold Oosterdijk 
 

 
 
 

 

 

 
    
 
 
 
 
 


