Maastricht, 13-07-2022

Beste ouders/verzorgers,
Wat hebben we weer een bewogen schooljaar achter de rug. Na een periode van Corona,
versoepelingen en het uitdelen van zelftesten op school, draaien we al weer een tijdje als “vanouds”
en organiseren we volop activiteiten. We hebben ook weer een “gewoon” schoolkamp achter de rug
en er zijn allerlei slotactiviteiten “buiten” de deur. We willen er eentje in het bijzonder noemen. De
clusters 7 en 8 hebben dit jaar meegedaan aan een muziekproject, dat eindigde afgelopen dinsdag in
een slotconcert van anderhalf uur in een bomvolle Muziekgieterij. Naast het instuderen van covers,
hebben de leerlingen ook eigen composities geschreven en uitgevoerd. Dit muziekproject is een
onderdeel van een groter onderzoek, waarbij gekeken wordt wat muziek doet in het leven van een
kind. Nou, heel veel en daar werken we dan ook graag aan mee!

Schoolorganisatie 2022-2203
Tegelijkertijd staan we ook weer voor het einde van het schooljaar en we zijn super druk bezig om de
schoolorganisatie voor komend jaar vorm te geven. Een belangrijke factor bij de indeling voor komend
jaar, is het personele plaatje. Dat is best een uitdaging. We hebben te maken met een groot
lerarentekort en dat wordt gevoeld. Zeker wanneer mensen ziek worden. Dan kun je niet terugvallen
op een poule van vervangers. Want die is er simpelweg niet meer! Dit speelt op alle scholen en
tegelijkertijd vissen we dus allemaal in diezelfde opgedroogde vijver. We kunnen niets anders dan
begrip vragen. Toch is het gelukt om het plaatje voor komend jaar rond te krijgen.
We hebben eerder dit jaar al afscheid genomen van juffrouw Marjolein
Willemse. Juffrouw Marjolein heeft na de meivakantie de overstap
gemaakt naar basisschool Maurice Rose in Margraten. Ook juffrouw
Leonarda Frissen gaat een nieuwe uitdaging aan. Zij maakt na de
vakantie de overstap naar het vrijeschoolonderwijs en wel bij De
Talander in Sittard. Heel veel plezier en succes op jullie nieuwe werkplek
en dank voor al het goede werk dat jullie voor onze school hebben
geleverd.

We verwelkomen ook weer nieuwe collega’s. In
cluster 3 is juffrouw Suzanne Ubachs per 15 juni al
gestart en juffrouw Suzanne zal ook komend jaar ons
team versterken.
Verder verwelkomen we juffrouw Angelina
Marmaras in ons team. Juffrouw Angelina is van
Belgische afkomst en in 2020 afgestudeerd. Op dit
moment is ze werkzaam op het EOA (opvang voor
anderstaligen), maar ze wil weer graag de overstap
maken naar het reguliere onderwijs. We heten de
nieuwe collega’s van harte welkom op onze school.
Juffrouw Angelina

Juffrouw Suzanne

De groepsverdeling voor schooljaar 2022-2023:
Met de komst van de leerpleinen en lokalen, die met elkaar verbonden kunnen worden, werken we
intensief samen binnen de diverse clusters. Een cluster bestaat uit groepen van een hetzelfde leerjaar.
De leerkrachtbezetting bestaat uit meer mensen, dan we groepen hebben. De kinderen zijn dit
inmiddels gewend en u waarschijnlijk ook. Zo hebben we de afgelopen jaren ook gewerkt. We kunnen
op deze wijze steeds beter aansluiten bij de onderwijsbehoeften van leerlingen en is het gemakkelijker
om kinderen met dezelfde onderwijsbehoeften groepsoverstijgend te koppelen.
In groep 1/2 werken we nog met een vaste leerkracht per groep. Dat ziet u ook terug in onderstaand
schema. In de clusters 3 t/m 8 laten we dit steeds meer los. De leerkrachten zijn samen
verantwoordelijk binnen het cluster, maar ieder kind krijgt een vaste contactpersoon (mentor). Er zal
eerst gezamenlijk opgestart worden, waarna de leerkrachten jullie zelf op de hoogte stellen wie de
contactpersoon voor uw kind wordt. Hieronder vindt u het overzicht van de verdeling van de
leerkrachten over de clusters. Begin van het schooljaar hoort u welke leerkracht op welke dag werkt.
CLUSTER 1/2:

1/2
1/2
1/2
1/2
1/2

Suzanne van der Wal en Lilian Cobben
Dayelle Jongen en Lilian Cobben
Melissa Miesen
Stefanie Wijntjens
Kim Sanders

Ondersteunende schil: Christel Geurts (onderwijsassistent)
Ilse Schreurs (onderwijsassistent)
Tilly Leenders (vrijwilliger)
Marion Pieters (vrijwilliger)
Marion Ritzervelt (vrijwilliger)
Peter Willems (vrijwilliger)
CLUSTER 3:

Nicole Hensels
Arienne Haesen
Suzanne Ubachs
Angelina Marmaras

CLUSTER 4:

Vera Pinckaers
Desiree Penders
Nikki Rovers

CLUSTER 5:

Rachelle Janssen
Maxime Dikken
Sylvia op de Weegh

CLUSTER 6:

Claire Janssen
Djamilla van Zandbeek
Manon Hoen

CLUSTER 7:

Petra Hodinius
Kirsten Freens
Ernique Bisscheroux
Janine Peeters (onderwijsassistent en leerkracht in opleiding)

CLUSTER 8:

Ingrid Severijns
Dyenne van Kooten
Ruben Laenen
Moreno Kusters (LIO)

Op dit moment hebben we nog 3 langdurig zieke leerkrachten of leerkrachten die aan het re-integreren
zijn. Het is nog niet helemaal duidelijk of iedereen ook aan het begin (volledig) kan starten. Verder gaat
juffrouw Dayelle na de herfstvakantie met zwangerschapsverlof. Meester Joey komt in het
bovenstaande plaatje niet voor. Meester Joey vervult komend jaar een meer vrijere rol, om beter in te
kunnen spelen op de gaten die vallen. In ieder geval zal meester Joey het zwangerschapsverlof bij
juffrouw Dayelle gaan invullen. En verder op de plekken, waar extra handjes meer dan welkom zijn.
Deze constructie zorgt er in ieder geval voor, dat we beter kunnen inspelen op veranderingen. Het
speelt op alle scholen en het vraagt om anders te kijken naar de bezetting, om wisselingen en uitval
goed op te kunnen vangen. Want gedurende een schooljaar, zo wijst de praktijk uit, vind je geen
leerkrachten meer en moet je aan de voorkant de zaken zo goed mogelijk regelen.
De groepslijsten voor de indeling van cluster 3 ontvangt u in de laatste schoolweek, net als het
overzicht van welke groep in welk klaslokaal zit. In ieder geval uiterlijk dinsdag 19 juli, want dan gaan
we in de nieuwe samenstelling oefenen.
Kennismaken met de nieuwe leerkrachten
Op dinsdag 19 juli van 13.15 tot 14.00 uur maken de kinderen – in het
kader van een warme overdracht – kennis met hun nieuwe leerkrachten.
De kennismaking zal ook in het juiste klaslokaal plaatsvinden. De
kinderen krijgen een lijstje mee, met daarop de benodigdheden voor het
nieuwe schooljaar. Zo kunnen de kinderen met hun ouders in de
zomervakantie voor deze nieuwe spulletjes zorgen. Dat is een heel leuk
moment, maar ook best een beetje spannend!

Het overzicht van vakanties en vrije dagen in schooljaar 2022-2023:
Herfstvakantie
22-10-2022 t/m 30-10-2022
Kerstvakantie
24-12-2022 t/m 08-01-2023
Carnavalsvakantie
18-02-2023 t/m 26-02-2023
Meivakantie
24-04-2023 t/m 07-05-2023
Zomervakantie
17-07-2023 t/m 27-08-2023
Vrijdagmiddag 17-02-2023 (vrijdag voor carnavalsvakantie)
Vrijdagmiddag 14-07-2023 (vrijdag voor zomervakantie)

Groep 1 t/m 8 tot 11.45 uur school
Groep 1 t/m 8 tot 11.45 uur school

Vrije dagen:
Maandag
Donderdag
Vrijdag
Maandag

Paasmaandag
Hemelvaart
Dag na Hemelvaart
Pinkstermaandag

10-04-2023
18-05-2023
19-05-2023
29-05-2023

Geplande studiedagen:
Vrijdag
04-11-2022
Maandag
14-11-2022
Dinsdag
06-12-2022
Vrijdag
23-12-2022
Vrijdag
10-02-2023
Vrijdag
24-03-2023
Donderdag
22-06-2023
Vrijdag
30-06-2023

Studieochtend groepen 1-2 vrij
Studiedag groepen 1 t/m 8 vrij
Studiedag groepen 1 t/m 8 vrij
Studiemiddag groepen 5 t/m 8 vrij
Studiemiddag groepen 5 t/m 8 vrij
Studieochtend groepen 1-2 vrij
Studiedag groepen 1 t/m 8 vrij
Studiemiddag groepen 5 t/m 8 vrij

Bij de start van het schooljaar ontvangt u weer een link naar de volledig bijgewerkte schoolgids 20222023. De vakanties en vrije dagen worden ook weer geactualiseerd in SchouderCom. Na een lang en
bewogen schooljaar wensen wij iedereen een hele fijne en welverdiende vakantie en hopen we
iedereen weer lekker uitgerust terug te zien op maandag 5 september aanstaande.
Wij sluiten op vrijdag 22 juli met alle kinderen
samen het schooljaar af. In de ochtend zullen we
swingend het schooljaar uitzingen en dansen met
een heus popconcert van de Domu Band op het
korfbalveld. Deze band wordt gevormd door
studenten van het Conservatorium.
Deze activiteit wordt aangeboden door onze
ouderraad. Ook iets lekkers zal niet ontbreken.
En dan kunnen we echt aan de vakantie
beginnen.
Met vriendelijke groet, namens het team,
Per Ebbelink, Directeur

