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AGENDA 
 

 
Personele aangelegenheden en groepsindeling schooljaar 2019 – 2020 
 
Komend schooljaar zijn er enkele personele wijzigingen. De volgende collega’s gaan onze school verlaten: 
 

- Juf Astrid (groep 3) heeft een nieuwe baan op een basisschool in Amsterdam 
aanvaardt.  

- Juf Kimberley (groep 6) heeft ook een nieuwe baan gevonden. Zij gaat naar 
een andere SBO school die dichter bij haar woonplaats is. 

- Juf Maaike (kleuters – De Bij) keert terug naar de school waar zij vandaan 
komt.  

- Juf Davina (kleuters – De Bij) keert ook terug naar haar oude werkgever. 
- Meester Rob wordt na de zomervakantie directeur van SBO ’t Palet in 

Bovenkarspel en Grootebroek. 
 
Vrijdag 12 juli zal de laatste werkdag van bovenstaande collega’s zijn. 
 
Het (plotselinge) vertrek van enkele collega’s heeft invloed op de reeds vastgestelde groepsbezetting zoals 
besproken met de kinderen en ouders.  
Juf Liesbert zal nu, samen met juf Kiki voor kleutergroep De Bij staan. In groep 4 ontstaat daardoor een vacature. 
Volgende week hebben wij gesprekken met mogelijke kandidaten. Zodra er meer nieuws is zullen wij u 
informeren. 
 

 
Inmiddels is het ook bekend geworden dat er een interim-directeur benoemd is. 
Het is mevrouw Ellen Nijhof en zij zal 3 dagen per week op school aanwezig zijn. 
De aanstelling van mevrouw Nijhof is tijdelijk. Dit geeft het bestuur de ruimte om 
een procedure op te starten voor de werving van een nieuwe directeur. Het team 
heeft al kennis met haar kunnen maken en er hebben overdrachtsgesprekken 
plaatsgevonden. Mevrouw Nijhof start op maandag 26 augustus. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vrijdag 05 juli Nieuwe groepenmiddag 

Dinsdag  09 juli Sportdag Kleine Karekiet 

Dinsdag 09 juli Hulp Ouder bedank ochtend 

Woensdag 10 juli Dinnershow groep 8 

Donderdag  11 juli Afscheid leerlingen groep 8 

Vrijdag  12 juli Laatste schooldag! Gelegenheid tot afscheid Rob Narold 
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In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de groepsverdeling en personele bezetting. 

 
Groep Leerkrachten Opmerkingen 

1/2 De Bij Juf Liesbert  
Juf Kiki 

 

1/2 De Libel Juf Lisette  

1/2 Het Lieveheersbeestje Juf Danielle 
Juf Ellis 

 

1/2 De Vlinder Juf Linda  

3 De Aak Juf Kea 
Juf Mirjam 

 

4 De Jol Vacature Sollicitatiegesprekken vinden 
volgende week plaats. 

Flex groep De Pluut (4/5/6)  Juf Hester  

Flex groep De Tjalk (4/5/6/7) Juf Katja  

5/6 De Boeier Juf Matty  

5/6 De Kogge Juf Shanta 
Juf Kim 

 

5/6 De Sloep Meester Maikel  

7/8 Het Galjoen Juf Annemieke  

7/8 De Logger Juf Liana 
Juf Jantien 

 

7/8 De Punter Juf Danielle  
Juf Jantien 

 

 
Kennismakingsmiddag / Nieuwe groepen middag – vrijdag 05 juli – 

 
Op vrijdag 05 juli werken wij vanaf 12.30 uur volgens de groepsverdeling zoals wij na de 
vakantie starten. Alle kinderen van de school gaan kennis maken met hun groep en hun 
nieuwe groepsleerkracht(en). Deze middag worden ook de nieuwe kinderen, die na de 
zomervakantie bij ons op school komen, uitgenodigd.  
 
De leerlingen van groep 8 zijn deze middag vanaf 12.30 uur vrij. 

  
Bedankochtend hulpouders – dinsdag 9 juli –  

 
Op dinsdag 9 juli vindt (tussen 08.45 en 09.45 uur) de bedankochtend plaats voor ouders 
die ons het afgelopen jaar geholpen hebben bij allerlei activiteiten. Hierbij kunt u denken 
aan hulp / ondersteuning bij:  bibliotheek, sportdag, fancy fair, rijden bij excursies, 
Kerstmis, Pasen, enz. Ook de klassenouders zijn van harte welkom! 

 

Sportdag Kleine Karekiet – dinsdag 9 juli – 
 
Op dinsdag 9 juli wordt de sportdag voor Kleine Karekiet gehouden. Rond 08.45 uur 
vertrekken de kinderen richting Hemmeland. Het vervoer  naar Hemmeland is geregeld. 
 
Voor de sportdag is passende kleding en schoeisel nodig (geen slippers). De kinderen 
nemen zelf eten, drinken en een pauzehap mee. Denkt u bij warm weer aan extra drinken? 
Zorgt u er tevens voor dat uw kind met zonnebrand ingesmeerd op school komt?  
 

De sportdag zal ongeveer duren tot ongeveer 12.30 uur.  Er zijn geen afwijkende schooltijden. 
 

 



Informatie afscheidsavond groepen 8 – woensdag 10 juli –  
 
De afscheidsavond voor groep 8 is dit jaar op woensdag 10 juli, aanvang 19.30 uur. 
Het grootste deel van deze avond zal gevuld worden met een door de kinderen 
verzorgde Dinnershow waarvoor wij al druk aan het repeteren zijn.  Daarnaast zal er 
ook aandacht zijn voor het afscheid van de basisschool.  
 

Verdere inhoudelijke informatie wordt aan de kinderen persoonlijk op papier meegegeven.  

 
Afscheid nemen van de leerlingen van groep 8 – donderdag 11 juli – 

 
Op donderdag 11 juli willen alle leerkrachten en de leerlingen van groep 7 op 
gezellige wijze afscheid nemen van de leerlingen van groep 8. De leerlingen van 
groep 8 worden om 12.30 uur op school verwacht.  
 
Om 13.30 uur zullen zij worden weer uitgezwaaid door alle kinderen en 
leerkrachten van school en begint voor groep 8 de zomervakantie! 

 
 Contactpersoon:  leerkrachten van groep 8  
 

Doe je ook mee aan de Kidsrun 2019? – zondag 8 september – 
 
Op zondag 8 september staat de Markstadrun weer op het programma. Dit is een hardloopevenement door het 
centrum van Purmerend. De afstand die we zullen lopen is 1 Engelse mijl, oftewel 1.6 km. We willen dit jaar 
wederom meedoen met zoveel mogelijk leerlingen. U kunt uw kind tot 11 juli opgeven onder vermelding van hun 
naam en volledige adresgegevens via het e-mailadres:   m.flierman@sbohettangram.nl . Het inschrijfgeld wordt 
door de school betaald. 
 
Deelname kan alleen plaatsvinden onder begeleiding van tenminste 1 ouder/verzorger. Deze hoeft niet mee te 
rennen tijdens de Kidsrun.  
 
Contactpersoon:  Meester Michael Flierman 
 

Laatste schooldag! Afscheid van directeur Rob Narold – vrijdag 12 juli 2019 –  
 
Vrijdag 12 juli is de laatste schooldag van dit schooljaar. Om 13.45 uur begint de 
zomervakantie. Tevens nemen wij afscheid van onze directeur Rob Narold.  
 
Op de laatste schooldag zwaaien wij met alle leerlingen onze directeur uit. Indien ouders 
Rob nog de hand willen schudden en afscheid willen nemen dan is hier vanaf 13.00 uur 
gelegenheid voor.  
 
 

 Kledingactie en frituurvet verzamelen – extra inkomsten voor de school 
 
Op school kunt u elke dag kunt u uw oude kleding en frituurvet inleveren. 
Alle opbrengsten hiervan komen ten goede van de school!  
Dus graag alle oude kleding/schoenen/dekens/handdoeken en alle vetten 
blijven inleveren op school.  
 

 
Contactpersoon: juf Christien 
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