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AGENDA
Juli
Vrij
Ma

22
25

Augustus

Laatste schooldag; school uit om 12.00 uur
Zomervakantie t/m 2 september

Zomervakantie

September
Ma

05

Di
Do
Za
Do
Do

06
08
17
22
29

Weer naar school 08.30 – 13.05 voor gr 3 t/m 8
 8.30 uur Groep 3 Bruggetjesritueel
 Let op: 11.00 uur Kleuters naar school
8.30 uur Nieuwe kleuters ook naar school
SCHOOLFOTOGRAAF
Open Dag/ Tuinochtend
Ouderavond kleuterklas III
Viering Michaëlfeest

Personele Bezetting
In mijn vorige bericht liet ik jullie al weten voor welke uitdaging we als school stonden om
de formatie rond te krijgen na de zomer. Ik ben heel blij te mogen zeggen dat we het
nieuwe schooljaar kunnen starten met een volledige bezetting. In sommige klassen gaat
het deels om een tijdelijke bezetting. Dit geeft ons de ruimte verder te zoeken naar
leerkrachten die ons team kunnen versterken. We realiseren ons dat het wellicht niet voor
alle klassen een ideale situatie is, maar menen op deze manier zoveel mogelijk tegemoet te
komen aan ieders wensen en belangen. Vol rust en vertrouwen gaan we de zomervakantie
tegemoet. Ik wil iedereen hartelijk danken voor het vertrouwen, geduld en de
bemoedigende woorden die ik mocht ontvangen.
Anouk van Nierop
In onderling overleg hebben we besloten dat Anouk komend schooljaar haar groep loslaat
en zich gaat verbinden aan de komende groep 6.
Angela Pan
Angela zal komend schooljaar twee dagen naast Dieuwertje de Wit de leerkracht zijn van groep 8.
Dit betekent dat zij de huidige groep 6 loslaat. In onderling overleg zullen Alberdine en zij een
vakles bij elkaar in de klas verzorgen. Angela breidt haar uren tijdelijk uit zodat ze, naast de twee
dagen in groep 8, kan ondersteunen in verschillende klassen.
Elbertje Floris
In de bezetting is Elbertje niet meer opgenomen, omdat zij heeft besloten haar werkende leven
een andere richting te geven. We zijn dankbaar voor haar inzet op de Driestroom in de afgelopen
jaren en wensen haar veel plezier met haar nieuwe plannen!
Deborah Snoeren
Deborah heeft aangeboden om zolang het nodig is, het team te komen versterken zodat het
onderwijs voor alle kinderen zoveel mogelijk doorgang kan vinden. Zij stelt zich hierbij voor aan
jullie.
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Beste ouders,
Na de zomervakantie start ik als juf op woensdag in groep 7 en op donderdag en vrijdag in
groep 5. Ik heb daar veel zin in.
Ik zal mezelf kort voorstellen en doe dit na de zomervakantie graag ook
fysiek. Allereerst ben ik de trotse moeder van Lily (groep 3Z) en Pieter
(Rozenpoortje). Daarnaast ben ik ook de trotse bonusmoeder van Lori
(20 jaar) en Brynn (18 jaar). Met mijn man Wouter woon ik in Velddriel.
Ik ben in 2004 afgestudeerd aan de Pabo en heb daar 3 jaar les mogen
geven als juniordocent. Ook heb ik mijn diploma pedagogiek gehaald, in het MBO gewerkt
en trainingen gegeven in het basisonderwijs. De afgelopen 14 jaar ben ik schoolleider
geweest van twee basisscholen. In die tijd heb ik ook alle groepen les gegeven en de
meerbegaafde leerlingen begeleid e.d. Ondanks dat ik mijn werk leuk vind, heb ik onlangs
mijn ontslag ingediend. Ik ben mezelf momenteel aan het bezinnen op wat ik wil doen op
werkgebied. Om de Driestroom te helpen ben ik tijdelijk op school om les te geven.
Sara Kim Stoelwinder
Sara Kim is voor de Driestroom geen onbekende. Als Sol-student startte zij hier in het
schooljaar 2020-2021. Ze heeft haar studie bijna afgerond en zal komend schooljaar
ondersteund en gecoacht worden door Alberdine Regoort.
Ik ben Sara Kim. Misschien heb je mij vorig schooljaar al eens als stagiaire op
de Driestroom ontmoet. Na een tijd op een andere Vrijeschool stage te
hebben gelopen, mag ik me nu opnieuw aan de Driestroom verbinden.
Volgend schooljaar word ik namelijk juf van groep 4. Daar heb ik ontzettend
veel zin in.
Ik woon in Nijmegen en in mijn vrije tijd hou ik me bezig met klimmen, kleding maken,
motorrijden, planten verzorgen en lezen.
We zien elkaar na de zomer, maar eerst: een fijne vakantie!
Mignon van Ophuizen
Mignon heeft de afgelopen jaren vaak als invalkracht gewerkt op de Driestroom.
Ze heeft een afgerond Pabo diploma. We vinden het heel fijn dat zij tot de
herfstvakantie twee dagen het onderwijs aan groep 4 gaat verzorgen naast Sara Kim.
Dit geeft ons de ruimte te zoeken naar een structurele bezetting voor deze groep.

Namens het hele team bedanken we alle ouders hartelijk voor hun ondersteuning dit jaar.
We wensen iedereen een heerlijke zomervakantie en graag zien we jullie in september
weer uitgerust op school terug.
Met een zonnige groet,
Anne-Marie van der Zande
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Klas
Kleuterklas 1
Kleuterklas 2
Kleuterklas 3
Kleuterklas 4

Groep 3 Zomer
Groep 3 Winter
Groep 4

Groep 5

Personele bezetting schooljaar 2022-2023chooljaar 1/17
Leerkrachten
Dagen
ma di
wo
Marleen Kleinstapel (* om de week)
x
x
Miet Maveau (*om de week)
x
Leona van Ravesteijn (*om de week)
x
x*
x
Miet Maveau (*om de week)
x*
Maarten Sonnema
x
x
x
Annabel Stunnenberg
Antonita Gil-toresano Cuevas

x

Simone van der Schaft
Jasmijn Rabbering
Nienke Gielen
Antonita Gil-toresano Cuevas

x

x

x

Mignon van Ophuizen (tot de
herfstvakantie)
Sara Kim Stoelwinder
Monique Smet
Deborah (tijdelijk zolang het nodig is)
Anouk van Nierop

x

x

Alberdine Regoort (*SOL werkz.heden)
Deborah (tijdelijk zolang het nodig is)
Renske Zandberg

x
x

vrij
x*
x*
x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x
x

x
x

x

do

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x*
x
x

x

x

x

x

x

Schoolleiding

Dieuwertje de Wit
Angela Pan
Marieke Frickel

x
x

x
x

x

x

x

IB

Anne-Marie van der Zande (*om de week)

x

x

x

x

x*

IB ondersteuning

Siri van de Berk

x

Vakles
handwerken
Gymnastiek

Karlien Hamilton

x

x

Manon Theeuwen

x

x

Onderwijsassistent

Rob van Bree

x

Leerkrachtondersteuner
Administratie

Angela Pan
Marit Huizing

x

x

Conciërge/
gastvrouw
Euritmie kleuters

Elly Jonker

x

x

Dans

Gladys Cornelissen

Groep 6
Groep 7
Groep 7 Winterklas
Groep 8

Elianne van Dooren

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
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Schoolvakanties 2022-2023
Vakantierooster, vrije dagen en studiedagen
Schooljaar 2022-2023
Herfstvakantie
Studiedag team
Kerstvakantie kleuters
Kerstvakantie gr 3 t/m 8
Pallas studiedag
Carnavalsvakantie
Goede Vrijdag
2e Paasdag
Meivakantie (incl. Koningsdag)
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Zomervakantie

24 t/m 28/10 - 2022
25-11-2022
23/12 - 2022 t/m 06/01 - 2023
26/12 - 2022 t/m 06/01 - 2023
15-03-2023
20/02 t/m 24/02 - 2023
07/04 - 2023
10/04 - 2023
24/04 t/m 05/05 - 2023
18/05 t/m 19/05 - 2023
29/05 - 2023
17/07 t/m 25/08 - 2023

Schoolbenodigdheden
Wij vragen ouders om gedurende de schoolloopbaan van hun kind de volgende
benodigdheden aan te schaffen:
- Euritmieschoenen voor kleuters
- Gymkleding vanaf groep 3 t/m groep 8: korte broek, een wit T-shirt, gymschoenen
(alleen voor binnen, geen zwarte zolen) en sokken in de gymschoenen
- Huiswerkmap vanaf groep 6 t/m groep 8 (omslagmap met elastiekband)

Schooltijden
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Kleuters
08.30 - 13.05 uur
08.30 - 13.05
08.30 - 13.05
08.30 - 13.05
08.30 - 13.05

Groep 3 en 4
08.30 - 13.05 uur
08.30 - 14.40
08.30 - 13.05
08.30 - 14.40
08.30 - 13.05

Groep 5 t/m 8
08.30 - 14.40 uur
08.30 - 14.40
08.30 - 13.05
08.30 - 14.40
08.30 - 13.05

Gevonden Voorwerpen
De kist gevonden voorwerpen puilt uit. Er liggen nog veel winterjassen in.
Deze week zetten we iedere dag de gevonden voorwerpen buiten. Fijn als alle spullen weer met de
eigenaar mee naar huis gaan. Wat overblijft gaat a.s. dinsdag naar het goede doel.
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