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Voor de kalender 

12, 13  juni Inloop spreekuur 

14 juni Schoolreis 

18 juni Eerste avond avondvierdaagse  

20 juni Groep 7 preventief gezondheidsonderzoek GGD  

21 juni Studiedag –leerkrachten hebben vervolgtraining kindercoaching  

Nieuwsbrief 20 

Laatste avond avondvierdaagse 

24 juni  Studiedag –schoolvoortgang + training Faqta 

 3 juli Juffendag met djembéworkshop 
12.00 uur djembé-eindpresentatie voor ouders 
12.30 uur afscheidsreceptie Miranda   
19.00 uur afscheidsmusical groep 8 

 5 juli Laatste schooldag tot 12 uur – kinderen zijn ‘s middags vrij 

 

Groepsindeling  

Afgelopen donderdag gaf Miranda aan dat zij met ingang van het nieuwe schooljaar een andere baan 
aangenomen heeft, op een school in haar woonplaats Middelburg. 18 jaar is Miranda op onze school 
het vaste gezicht van de bovenbouwgroep geweest. Ze heeft heel veel kinderen geholpen om de 
goede stap naar het VO te kunnen maken. We vinden het jammer dat ze weggaat maar hebben 
uiteraard alle begrip voor haar keuze. We wensen haar heel veel succes op haar nieuwe school en 
zullen haar zeker gaan missen!  
De situatie zoals die door het vertrek van Miranda is ontstaan, maakt dat er verder niemand meer 
weg hoeft en dat wij als team in zijn geheel met elkaar verder gaan om het onderwijs op Stapelhof 
verder vorm te geven. 

Leerlingen 
per groep 

groepsindeling totaal In een eerdere nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat Stapelhof 
komend schooljaar start met 3 groepen. Wij gaan werken in drie  
units waarin 2 of 3 groepen zijn samengevoegd: een onderbouw- 
unit met groep 1-2-3, een middenbouwunit met groep 4-5-6 en  
een bovenbouwunit met groep 7-8. In de onder- en middenbouw- 
unit zijn op veel momenten 2 leerkrachten aanwezig om leerlingen  
zo optimaal mogelijk te begeleiden. We zien de units als 1 geheel 
waar het kan en als aparte groepen waar dat nodig is. Dit doen wij 
vanuit de visie dat jongere en oudere kinderen veel van elkaar 
kunnen leren en zich samen ontwikkelen. 
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Inzet leerkrachten 

Onderbouwunit 
Sonja is voor deze unit eindverantwoordelijk en behalve op woensdag de aanspreekpersoon voor 
ouders. Zij wordt hierbij ondersteund door Ingrid.  
Marga ondersteunt in deze unit de zorgarrangementen. 
Annemiek zal op woensdagmorgen het lezen en rekenen voor groep 3 verzorgen. Daarnaast biedt zij  
ondersteuning in unit 3-4-5-6. 
Vrijdagmiddag gaat groep 3 met de middenbouwunit mee gymmen onder begeleiding van 2 
leerkrachten.  

groepen maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1/2/3 Sonja Sonja Annemiek (3) Sonja Sonja 

 Marga 1 uur 
Ingrid 1 uur  
 

Marga 1 uur   Ingrid 1 uur Marga 1 uur 

 
Middenbouwunit  

Joni en Maria zijn samen verantwoordelijk voor deze unit. Joni is er op maandag, dinsdag en woensdag 
en Maria op donderdag en vrijdag. 
Deze grotere groep krijgt extra begeleiding. Drie dagen per week zal Annemiek extra ondersteuning en 
begeleiding bieden. Daarnaast wordt deze tijd ook ingezet om onder andere individuele leerlingen of 
groepjes leerlingen met instructie of uitdaging te ondersteunen. Marga ondersteunt in deze unit de 
zorgarrangementen.  

groepen maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

4/5/6 Joni Joni Joni Maria Maria 

  Annemiek  Annemiek  

 
Bovenbouwunit  

Floor en Venita zijn samen verantwoordelijk voor deze groep. Floor op maandag, woensdag, donderdag 
en vrijdag. Venita op dinsdag en woensdag. 
Op woensdag zijn beide leerkrachten aanwezig. Deze tijd samen wordt ingezet om onder andere 
individuele kinderen of groepjes kinderen met instructie of uitdaging te ondersteunen en ook om 
kindgesprekken te voeren.  

groepen maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

7/8 Floor Venita Venita/Floor Floor Floor 

Tineke en Elly zullen op woensdag/vrijdag leerlingen uit alle units individueel of in een klein groepje 
blijven begeleiden.    
 

Mogelijkheid tot vragen stellen 
Wanneer u over bovenstaande nog vragen heeft, is er morgen en donderdag van 8.30 tot 9.30 uur een 
inloopspreekuur, waarin u de mogelijkheid heeft om uw vragen te stellen aan Ingrid.  
Ook per mail kunt u natuurlijk altijd contact met Ingrid opnemen i.bijlsma@obase.nl. 
 

Informatieavond start schooljaar 
Op 28 augustus is er een informatieavond gepland, waarin ouders verder geïnformeerd worden over 
hoe het onderwijs op Stapelhof wordt vorm gegeven. We laten ouders deze avond ervaren hoe 
leerlingen op Stapelhof leren en hoe wij daarbij goed zicht houden op de ontwikkeling van de leerlingen. 
Ook zullen deze avond het werken met chromebooks, Gynzy en Faqta aan ouders gepresenteerd 
worden.  
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Studiedagen 

Onder het kopje ‘voor de kalender’ kunt u zien dat er dit schooljaar nog 2 studiedagen gepland staan. 
De eerste studiedag is op vrijdag 21 juni. De leerkrachten hebben deze dag een vervolgtraining 
kindercoaching. 
De tweede studiedag is aansluitend op maandag 24 juni. Deze dag zullen wij ’s ochtends met het hele 
team 

 het jaarplan van het afgelopen schooljaar evalueren;  

 De resultaten van de afgelopen CITO analyseren; 

 Successen en risico’s in kaart brengen; 

 Doelen voor het jaarplan schooljaar 2019-2020 opstellen; 

 Rapportgesprekken voorbereiden. 
’s Middags krijgt het team een training van een medewerker van Faqta. Hierbij krijgen wij tips en tools 
om goed te kunnen werken met deze nieuwe methode voor geschiedenis, aardrijkskunde en natuur.  
 
 


