
 

  

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 2021-2022.  
 

We zijn blij dat we u kunnen melden dat de formatie voor komend 
schooljaar weer rond is. U zult juf Ineke missen in de formatie omdat 
we afscheid van haar nemen. Juf Ineke gaat met pensioen. Zij heeft vele 
jaren in het onderwijs en binnen onze vereniging gewerkt en we zijn 
haar zeer dankbaar voor al deze jaren. De groep en het team zullen op 
do. 8 juli op feestelijke manier afscheid van juf Ineke nemen. Ook 
nemen we afscheid van juf Heidi van Vulpen (onderwijsassistent). Zij 
gaat met zwangerschapsverlof en stopt daarna met werken. Ook juf 
Dianne Plug en juf Cora van Maanen gaan met zwangerschapsverlof.  
Juf Jennie Kempeneers blijft wel werkzaam bij peuterspeelzaal 
Benjamin, maar ook van haar nemen we een klein beetje afscheid 
omdat zij verder gaat op één locatie, namelijk De Bron. Juf Willine is 
nog met zwangerschapsverlof.  
Juf Lydia is momenteel ook nog afwezig en herstellende van corona. We 
hopen dat ze na de zomervakantie haar werk weer kan gaan oppakken. 
Juf Christa is voor komend schooljaar niet in de groepsindeling 
opgenomen. Wel blijft ze naast haar rol als onderbouwcoördinator/MT-
lid nadrukkelijk betrokken bij groep 3.  
De vacatureruimte hebben we kunnen invullen met enkele nieuwe 
benoemingen. Juf Henrike van den Berg, juf Ivonne van Middendorp 
(onderwijsassistent) en juf Anita Groeneveld (pedagogisch 
medewerkster) komen ons team versterken. We verwelkomen hen 
hartelijk en wensen allen, ook de vertrekkende collega’s, een goede tijd 
toe! 
 
De groepsindeling voor komend cursusjaar is als volgt: 
 

Groep 2021-2022 

Groep 1-2 Elmer Ada Goossen (ma-wo) 
Lydia Budding (wo-vr) 

Groep 1-2 Vissen Henrike van den Berg (ma-vr) 

Groep 3 Mariëlle Mak (ma-wo) 
Jetty Westerink (wo-vr) 

Groep 4 Jolein van den Broek (ma-vr) 

Groep 5 Lianne van Manen (di-vr) 
Sanneke Doornenbal (ma-di, do-vr) 

Groep 6 Anne-Jeth van de Haar (ma-di) 
Heidi Verwoert (di-vr) 

Groep 7 Hendrik Vlastuin (ma-vr) 
Mariëlle Mak (do) 

Groep 8 
 

Esther van Grootheest (ma-di) 
Arno Oskamp (di-vr) 

OA Ivonne van Middendorp (ma-vr) 
Anita Groeneveld (ma, do) 

           
 

  

  

  

Hemelvaartsdag en vrijdag 21-05-2020 t/m 22-05-2020 

Juli 2021   /   jaargang 3  /   nummer 5 



 

 

De groepsindeling voor de peuterspeelzaal en de 
buitenschoolse opvang is voor komend cursusjaar   
als volgt: 
 
 

Peuterspeelzaal 
De Wegwijzer 
 

PSZ 
ochtend 

PSZ middag 

Maandag Ella 
Willine** 
 

Hetty 
Willine** 

Dinsdag Hetty 
Mandy 
 

- 

Woensdag Hetty 
Ella 
 

- 

Donderdag  Ella 
Willine** 
 

- 

Vrijdag Hetty 
Mandy 
 

- 

 
** = juf Willine wordt tijdens haar verlofperiode 
vervangen door juf Hetty (ochtenden) en juf Anita 
(middag). 
 
 

BSO  
De Wegwijzer 
 

VSO 
7.00 – 8.15 
uur 

NSO 
14.30 – 
18.00 uur 

Maandag Hetty 
 

Ella 

Dinsdag Hetty 
 

Mandy 

Woensdag - 
 

- 

Donderdag  Hetty Hetty 
 

Vrijdag Hetty 
 

Anne* 
(combi- 
middag)  

 * Op vrijdagmiddag vanaf 12.30 uur voor groepen 1 - 4 

 
 
 
 
 

Vakantierooster 2021-2022.  
 
We geven u een overzicht van de vakanties in het 
schooljaar 2021-2022. 

 

Vakanties Data 

Eerste schooldag 30-08-2021 

Herfstvakantie 18-10-2021 t/m 21-10-2021 

Kerstvakantie 27-12-2021 t/m 07-01-2022 

Voorjaarsvakantie 28-02-2022 t/m 04-03-2022 

Goede Vrijdag, Pasen 15-04-2022 t/m 18-04-2022 

Koningsdag 27-04-2022 

Meivakantie 25-04-2022 t/m 06-05-2022 

Hemelvaartsdag en vrijdag 26-05-2022 t/m 27-05-2022 

Tweede Pinksterdag  06-06-2022 

Laatste schooldag  

(middag vrij) 

08-07-2022  

Zomervakantie  11-07-2022 t/m 19-08-2022 

Kerstvakantie (groep 1 en 2 

vrijdag hele dag vrij) 

Kerstvakantie (groep 5 t/m 

8 vrijdag om 12.30 uur vrij) 

24-12-2021 

Roostervrije dagen 

én Studiedagen  

data nog niet bekend 

 
 

  



 

 

Even voorstellen…. 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Graag wil ik mij voorstellen aan u. Mijn naam is Henrike 
van den Berg en ik heb ontzettend veel zin om na de 
zomervakantie te gaan werken in de kleutergroep. Ik ben 
26 jaar en ik kom uit Barneveld. 
In mijn vrije tijd maak ik graag 
kaarten en ga ik regelmatig 
dagjes erop uit met familie en 
vrienden. Daarnaast sta ik ook 
graag in de keuken om recepten 
uit te proberen!  
Ik hoop u snel te ontmoeten!   
 
Hartelijke groet, 
Henrike 
 
 
 

Ik ben Ivonne van Middendorp, 
20 jaar oud en woon in 
Barneveld. Dit schooljaar heb ik 
mijn opleiding tot 
onderwijsassistent afgerond. 
Vanaf volgend schooljaar zal ik 
als onderwijsassistent het team 
komen versterken.  

 
Hartelijke groet,  
Ivonne 
 

 
Mijn naam is Anita Groeneveld-van der Werf. Ik ben 
36 jaar oud. Ik ben een geboren Lunteraan. Ik ben in 
november 12 jaar getrouwd met Gerben en we 
hebben samen 3 prachtige 
kinderen. Een van mijn passies 
zijn paarden. Ik heb al 17 jaar 
een Fries paard, waarvan ik 
vele jaren genoten heb van de 
dressuur, de bosritjes en het 
mennen. Nu geniet hij van zijn 
welverdiende pensioen en rij 
ik op een andere stal. Mijn 
andere passie deel ik samen met mijn man en dat zijn 
de oldtimers. Voor sommige is dat niet zo gek want 

mijn ouders hadden een autoschadebedrijf en ik ben 
echt opgegroeid tussen de auto's. Ik ben de trotse 
eigenaar van een Cadillac uit 1964 en samen met 
mijn gezin, genieten wij van de mooie ritjes in die 
auto. Sommige ouders kennen mij van het 
kinderdagverblijf Partou, waar ik tot heden gewerkt 
heb. Na 14 jaar met plezier daar gewerkt te hebben, 
heb ik besloten om een nieuwe uitdaging aan te 
gaan. Ik heb heel veel zin om hier te gaan werken als 
Onderwijsassistente, maar jullie gaan mij ook zien op 
de BSO. Ik kijk uit naar onze samenwerking. Niet 
alleen met jullie als ouders, maar ook met jullie 
kind(eren). 
 

 


