
 

  

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
In deze nieuwsbrief vindt u de 
groepsindeling en het 
vakantierooster voor komend 
schooljaar. Voorafgaand aan het 
nieuwe schooljaar ontvangt u een 
uitgebreider datum- en 
activiteitenoverzicht. Bijgevoegd 
alvast de vakantiedata zodat u hier 
rekening mee kunt houden.  
 
Hartelijke groet,  
 
Team De Wegwijzer 
 

 

Formatie en groepsindeling 2020-2021.  
 

We zijn blij dat we u kunnen melden dat de formatie voor komend 
schooljaar weer rond is. U zult juf Ina missen in de formatie omdat we 
afscheid van haar nemen. Juf Ina gaat met pensioen. Zij heeft vele jaren 
in het onderwijs en binnen onze vereniging gewerkt en zijn haar zeer 
dankbaar voor al deze jaren. De groep en het team zullen op feestelijke 
manier afscheid van juf Ina nemen.  
De vacatureruimte hebben we kunnen invullen met enkele nieuwe 
benoemingen. Juf Anne-Jeth van de Haar, juf Cora van Maanen, juf 
Mariëlle den Toom en juf Ella Marchal (onderwijsassistent) komen ons 
team versterken. Daarnaast blijven ook meester Arno en juf Heidi aan 
onze school/vereniging verbonden. We verwelkomen hen hartelijk en 
wensen hen een goede tijd toe! 
 
De groepsindeling voor aankomend cursusjaar is als volgt: 
 

Groep 2020-2021 

Groep 1-2 Elmer Ada Goossen(ma-do) 
Ineke Merison (do-vr) 
 

Groep 1-2 Vissen Dianne Plug (ma-wo*) 
Lydia Budding (wo*-vr) 
 

Groep 3 Christa van Harn (ma-di) 
Jetty Westerink (wo-vr) 
 

Groep 4 Lianne Aalberts (ma-do) 
Sanneke Doornenbal (ma, wo-vr) 
 

Groep 5 Anne-Jeth van de Haar (ma-di) 
Jolein van den Broek (di-vr) 
 

Groep 6 Heidi Schipper (ma-wo) 
Mariëlle den Toom (wo-vr) 
 

Groep 7 Hendrik Vlastuin (ma-vr) 
Arno Oskamp (vr) 
 

Groep 8 
 

Esther van Grootheest (ma-wo) 
Cora van Maanen (do-vr) 
 

OA Heidi van der Wind (ma-di, do) 
Ella Marchal (di, do- en vr-ochtend)  
 

Juf Heidi en meester Arno gaan naast hun werkzaamheden in hun eigen groep 
ook aan de slag met vervanging o.a. in het kader van werkdrukverlichting.  
 
* = staan woensdag om en om voor de groep  
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Vakantierooster 2020-2021.  
 
We geven u een overzicht van de vakanties in het 
schooljaar 2020-2021. 

 

Vakanties Data 

Eerste schooldag 31-08-2020 

Herfstvakantie 19-10-2020 t/m 23-10-2020 

Kerstvakantie 21-12-2020 t/m 01-01-2021 

Voorjaarsvakantie 22-02-2021 t/m 26-02-2021 

Goede Vrijdag, Pasen 02-04-2021 t/m 05-04-2021 

Koningsdag 27-04-2021 

Meivakantie 03-05-2021 t/m 14-05-2021 

Hemelvaartsdag en vrijdag 13-05-2021 t/m 14-05-2021 

Tweede Pinksterdag  24-05-2021 

Laatste schooldag 

(vrijdagmiddag vrij) 

16-07-2021  

Zomervakantie  19-07-2021 t/m 27-08-2021 

Sinterklaas 02-12-2020 

Kerstviering (groep 1 en 2 

donderdagmiddag vrij) 

17-12-2020 

Kerstvakantie (groep 1 en 2 

vrijdag hele dag vrij) 

Kerstvakantie (groep 5 t/m 

8 vrijdagmiddag vrij) 

18-12-2020 

Roostervrije dagen data nog niet bekend 

 
 

Even voorstellen. 
 
Hoi allemaal, 
 
Vanaf september hoop ik op 
De Wegwijzer aan de slag te 
gaan als Onderwijsassistent. 
Daarom mag ik mij hier even 
voorstellen. Ik ben Ella 
Marchal en ik woon samen 
met mijn man Daniël in het 
mooie dorpje Renkum. We zijn 
daar goed op onze plek: we houden van dieren en natuur. 
We genieten er van om daar te wandelen in de bosrijke 
omgeving. Verder vind ik het leuk om te tekenen en om in 
en rond ons huis te klussen. 
Ik houd ervan om kinderen te helpen leren en hen de Weg 
te wijzen naar een waardevolle Toekomst! Dus ik zie er 
erg naar uit om te werken op De Wegwijzer!  
 
Hartelijke groet,  
Ella 
 
 
 
Hoi allemaal!  
 
Volgend jaar zullen jullie 
een nieuw gezicht op 
school rond zien lopen, dus 
daarom wil ik mij graag 
even voorstellen. Ik ben 
Mariëlle den Toom, 22 jaar 
oud en het afgelopen jaar afgestudeerd aan de PABO. In 
het nieuwe schooljaar hoop ik bij jullie op school te komen 
werken als leerkracht van groep 6. Ik heb er erg veel zin in 
om jullie te leren kennen en er met elkaar een leuke en 
gezellige tijd van te maken!  
Tot volgend jaar!  
 
Ps. Nu heet ik nog ‘den Toom’ van mijn achternaam, maar 
na de zomervakantie is dat verandert in ‘Mak’. Op 26 
augustus hoop ik namelijk te gaan trouwen!  

  



 

 

Beste ouders/verzorgers van de Wegwijzer:  
 
Graag wil ik mij kort 
voorstellen aan u. Mijn naam 
is Anne-Jeth van de Haar en ik 
heb ontzettend veel zin om na 
de zomervakantie als 
leerkracht in groep 5 te gaan 
werken. Ik ben 24 jaar, 
getrouwd met Jan en trotste 
moeder van Levi en Justus. 
Mijn tijd breng ik het liefst door met familie en vrienden. 
Daarnaast ontdek ik samen met mijn gezin graag nieuwe 
plekken in Nederland en in het buitenland en tenslotte 
geniet ik van zingen en gitaarspelen. Ik hoop u snel te 
ontmoeten!  
 
 
 
Hallo allemaal, 
 
Volgend schooljaar hoop ik op donderdagen en vrijdagen 
les te gaan geven op de Wegwijzer in groep 8. In deze 
nieuwsbrief wil ik me graag even voorstellen. 
 
Ik ben Cora van Maanen en 
woon in Kootwijkerbroek. Daar 
woon ik samen met mijn man 
en twee lieve dochters van 0 
en 2 jaar. Zelf ben ik 32 jaar 
oud. Mijn vrije tijd breng ik 
graag met familie en vrienden 
door en ook vind ik 
volleyballen erg leuk.  
Ik heb al een aantal jaren met 
veel plezier lesgegeven op de Regenboog school in Lopik. 
Omdat ik graag wat dichterbij huis wilde gaan werken  
ben ik op zoek gegaan naar een baan in de buurt. De 
Wegwijzer lijkt me een hele leuke school om te gaan 
werken. Ik kijk er naar uit om de kinderen te ontmoeten 
en kennis te maken met het team en de ouders. 
 
Met vriendelijke groet, 
Cora van Maanen - de Jong 
 


