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Even voorstellen: juf Ilona

Agenda
27 mei
29 mei
30 mei
3 juni
7 juni

Spreekuur jeugdarts (GGD)
Jubileum juf Frenny en juf Saskia
Start Hemelvaartsweekend
Start schoolkamp groep 8
Start Pinksterweekend
(leerlingen vrij)

Formatie 2019-2020
Afgelopen week hebben we de formatie voor
schooljaar 2019-2020 definitief met team en MR
vastgesteld. Hieronder een overzicht:

Groep

Leerkracht(en)

1/2a
1/2b
1/2c
3a
3b
4
5a
5/6b
6/7a
7b
8

Juf Nicole en juf Amy
Juf Frenny en juf Saskia
Juf Marja en juf Amy
Juf Ilse en juf Lotte
Meneer Danny
Juf Anne en juf Ingrid
Meneer Ad
Juf Myrie-Anne en juf Saskia
Juf Emmy en juf Bea
Juf Daphne
Juf Tamara en juf Ilona

Naast de investering in goede nieuwe leerkrachten,
gaan we komend schooljaar ook ons zorgteam
uitbreiden. Juf Ynske en juf Shelby blijven onze IBers. Juf Ingrid zal vanaf komend schooljaar
structureel op de maandag, dinsdag en woensdag
leerlingen met een specifieke hulpvraag gaan
begeleiden. Daarnaast starten we vanaf komend
schooljaar een plusklas. Voor de kinderen die meer
uitdaging vragen zal juf Bea zowel team, ouders als
de bewuste kinderen gaan ondersteunen.
Tussen de leerkrachten en het zorgteam staan een
aantal nieuwe namen. Zoals wij vorige week al met
u deelden, zullen zij zich één voor één middels het
Schakeltje aan u voorstellen. Vandaag is dat onze
nieuwe leerkracht in groep 8; juf Ilona.
Wij hopen zo snel mogelijk ook de groepsindelingen
met u te kunnen delen. Omdat er momenteel nog
Cito-toetsen worden afgenomen, kan de definitieve
indeling (vanwege bv doublures) nog veranderen.

Hallo, mijn naam is Ilona Geradts. In het nieuwe
schooljaar start ik als groepsleerkracht op
basisschool de Schakel. Een nieuwe uitdaging voor
mij! Hiervoor heb onder andere lesgegeven in bijna
alle groepen van de basisschool en gewerkt met
kinderen met taalontwikkelingsstoornissen. Het
leukste aan het werken als groepsleerkracht vind ik
de omgang met
de leerlingen. Ik
vind het heel
belangrijk dat
leerlingen met
plezier naar
school komen.
Naast mijn werk
ben ik bezig met
de opleiding Master Educational Needs. Op deze
manier wil ik nog meer leren over leer- en/of
gedragsmoeilijkheden waar kinderen mee te maken
kunnen hebben. Hopelijk kan ik met deze opleiding
kinderen die het nodig hebben nog beter helpen op
school.
Met mijn gezin woon ik in Drunen. We zijn bij ons
thuis met z’n vijven. Ik ben getrouwd met Remco.
Onze dochter Nienke van 18 is de oudste van de
kinderen. Daarnaast hebben we 2 zoons, Bram van
17 en Daan van 12. Een echt pubergezin dus.
Ik heb veel zin om na de grote vakantie écht te gaan
beginnen op De Schakel. Voor het zover is, zal ik
alvast een aantal keer binnenlopen op school om
een beetje bekend te raken. Graag tot binnenkort!

Laatste info jubileumfeest
Woensdag is het zover. Dan hebben we groot feest
voor juf Frenny en juf Saskia.
Het programma van de dag zit strak in elkaar.
Hierdoor kan het zijn dat de school iets later zal
eindigen dan half 1. Mochten er kinderen naar de
opvang gaan wilt u dit dan doorgeven?
Verder willen wij u er nogmaals op attenderen dat
er echt maar 1 persoon per gezin aanwezig kan zijn.
Ook jongere/oudere broertjes of zusjes kunnen
helaas niet mee de gymzaal in.
Wilt u bij het binnen gaan zoveel mogelijk op de
tribune plaats nemen. Of anders de aanwijzingen
opvolgen.
Wij hebben er zin in en hopen op een geweldige
ochtend voor de jubilarissen!!
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