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Hele kindcentrum

Voor in de agenda 

Op deze laatste schooldag nemen we afscheid van een viertal collega’s. Juffrouw Anne-Mieke gaat een nieuwe 
uitdaging aan buiten het onderwijs en Meneer Henk, juffrouw Marianne en juffrouw Hennie gaan in het nieuwe 
schooljaar werken voor de vervangingspool van de Stichting GOO. Dat zou kunnen betekenen dat ze voor een 
korte vervanging toch weer te zien zijn op KC de Samenstroom. 
Juffrouw Anne-Mieke heeft een aantal jaren  op verschillende GOO scholen gewerkt en korte tijd op KC de 
Samenstroom. Juffrouw Marianne en meneer Henk zijn jaren lang  werkzaam geweest op de Ds Swildensschool en 
na de fusie komen werken op KC de Samenstroom. juffrouw Hennie heeft maar liefst 33 jaar gewerkt op de 
voormalige Michaëlschool en nu KC de Samenstroom. 
Namens alle kinderen, ouders en collega’s willen wij jullie van harte bedanken voor de inzet al die jaren voor KC De 
Samenstroom.  
 

Hele kindcentrum

Op het laatste moment is er toch nog een wijziging in de formatie voor het nieuwe schooljaar. Juffrouw Nelly 
maakt van de mogelijkheid gebruik een dag in de week met deeltijdpensioen te gaan. Daardoor zal juffrouw 
Debora niet alleen op dinsdag, maar in het nieuwe schooljaar ook op woensdag in groep 1/2D werkzaam zijn. Op 
woensdag zou juffrouw Debora in groep 5B werkzaam zijn en die dag zal nu ingevuld gaan worden door juffrouw 
Caja. Juffrouw Caja is werkzaam in de vervangingspool van de Stichting GOO en in het nieuwe schooljaar was ze al 
ingepland om de taken van ondersteuningsleerkracht voor 0,5 fte in te vullen. Daar komt nu de woensdag nog bij. 

 

   
 
 
 

 
 
  

 

 

 

 

   

19 juli; juffrouw Mayca is jarig 

22 juli; juffrouw Manon is jarig 

6 augustus; Emmy van KDO is 

jarig 

 

 

Maandag 20 augustus 

1e schooldag 

Do Good, Feel Good week 
 

School : Ouders ontvangen een 

mail over 

kennismakingsgesprekken 

Dinsdag 21 augustus 
 
Gezamenlijke opening Do Good, 
Feel Good  14.00 uur sporthal  
Daphne van KDO is jarig 
 
Donderdag 23 augustus 
Suzanne van KDO is jarig 
 
Vrijdag 24 augustus 
KC Sam & Sam nr. 1 
 

 

Afscheid leerkrachten 

Formatie 2018-2019 
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De kinderen van groep 4/5 zullen in het nieuwe schooljaar in de kleine pauze aansluiten bij de pauze van de 
bovenbouwgroepen en in de grote pauze bij de pauze van de groepen 1 t/m 4. Hiervoor is gekozen, omdat anders 
teveel groepen in de grote pauze tegelijkertijd buiten zouden spelen. 

 

 

 

Als team willen wij iedereen bedanken voor alle hulp het afgelopen schooljaar. Een kindcentrum maak je samen en 
zonder alle ondersteuning van ouders/verzorgers lukt het niet. Heel , heel veel dank daarvoor.   

Wij wensen iedereen een hele fijne zomervakantie. Rust allemaal goed uit, geniet ervan en dan zie we elkaar weer 
op maandag 20 augustus voor de start van het schooljaar 2018-2019. 

Team KC de Samenstroom 

Hele kindcentrum
  

 

 

 

 

 

 

                

           

Pauzetijden groep 4/5 schooljaar 2018-2019 


