
 

  

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 2022-2023.  
 

We zijn blij dat we u kunnen melden dat de formatie voor 
komend schooljaar weer rond is. U zult juf Ada Goossen en juf 
Sanneke Doornenbal missen in de formatie omdat we afscheid 
van hen nemen. Juf Ada Goossen gaat, na vele jaren in het 
onderwijs en binnen onze vereniging te hebben gewerkt, met 
prepensioen. Ook juf Sanneke Doornenbal gaat ons verlaten, zij 
gaat een nieuwe uitdaging aan. We zijn hen dankbaar voor de 
achterliggende jaren en gaan hen als collega’s zeker missen. De 
groep en het team zullen op donderdag 7 juli op feestelijke 
manier afscheid van hen nemen. Juf Lianne van Manen en juf 
Heidi Verwoert gaan met zwangerschapsverlof.  
De vacatureruimte hebben we kunnen invullen met een enkele 
nieuwe benoeming. Juf Sarah Kooij, al bekend bij ons vanwege 
haar LIO-stage, Corien de Bruin en Nathan van den Brink (3 dagen 
als onderwijsassistent en 1 dag stage Pabo) 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 2022-2023 
Groep 1-2 Elmer Christa van Harn (ma-di) 

Jetty Westerink (wo-vr) 

Groep 1-2 
Vissen 

Henrike van den Berg (ma-vr) 
Lydia Budding* 

Groep 3 Dianne Plug (ma) 
Mariëlle Mak (di-vr) 

Groep 4 Corien de Bruin (ma-vr) 
Dianne Plug (di) 

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

Groep 6 Arno Oskamp (ma-vr) 
Nathan van den Brink (di-vr) 

Groep 7 Sarah Kooij (ma-do) 
Cora van Maanen (do-vr) 

Groep 8 
 

Esther van Grootheest (ma-di) 
Hendrik Vlastuin (ma-vr)** 

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

 
*  i.v.m. long covid is Lydia Budding nog aan het re-integreren. Het is nu dan 
ook nog lastig inschatten wanneer Lydia Budding aanwezig is in de groep. 
** taken schoolopleider 
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De groepsindeling voor de peuterspeelzaal en de 
buitenschoolse opvang is voor komend cursusjaar   
als volgt: 
 
 

Peuterspeelzaal De Wegwijzer 
 ochtend middag 

Maandag Ella Marchal 
Tineke Janssen 
 

Hetty Zeggelaar 
Tineke Janssen 

Dinsdag Hetty Zeggelaar 
Mandy Buitink 
 

- 

Woensdag Hetty Zeggelaar 
Ella Marchal 
 

- 

Donderdag  Ella Marchal 
Tineke Janssen 
 

- 

Vrijdag Hetty Zeggelaar 
Mandy Buitink 
 

- 

 

 

BSO De Wegwijzer 
 VSO 

7.00 – 8.15 uur 
NSO 
14.30 – 18.00 uur 

Maandag Hetty Zeggelaar 
 

Ella Marchal  
Anita 
Groeneveld 

Dinsdag Ivonne van 
Middendorp 
 

Mandy Buitink 
Tineke Janssen 

Woensdag Hetty Zeggelaar 
 
 

- 

Donderdag  Hetty Zeggelaar 
 
 

Hetty Zeggelaar 
Tineke Janssen 

Vrijdag Hetty Zeggelaar 
 
 

-  

 
 
 
 
 
 

Vakantierooster 2022-2023.  
 

We geven u een overzicht van de vakanties in het 
schooljaar 2022-2023. 

 

Vakanties Data 

Eerste schooldag 22-08-2022 

Herfstvakantie 24-10-2022 t/m 28-10-

2022 

Kerstvakantie 26-12-2022 t/m 06-01-

2023 

Voorjaarsvakantie 27-02-2023 t/m 03-03-

2023 

Goede Vrijdag, Pasen 07-04-2023 t/m 10-04-

2023 

Koningsdag 27-04-2023 

Meivakantie 24-04-2023 t/m 05-05-

2023 

Hemelvaartsdag en 

vrijdag 

18-05-2023 t/m 19-05-

2023 

Tweede Pinksterdag  29-05-2023 

Laatste schooldag  

(middag vrij) 

07-07-2023  

Zomervakantie  10-07-2023 t/m 18-08-

2023 

Kerstvakantie (groep 1 

en 2 vrijdag hele dag vrij;  

groep 5 t/m 8 vrijdag om 

12.30 uur vrij) 

23-12-2022 

Roostervrije dagen 

én Studiedagen  

31-10-2022; 02-02-2023; 

24-02-2023; 30-05-2023; 

20-06-2023  

 
 



 

 

Even voorstellen…. 
 
Veel van jullie zullen mij al wel rond hebben zien 
lopen. Sinds februari sta ik 3 dagen in de week voor 
groep 7 en daarnaast ben ik bezig met het afronden 
van de pabo. Ik ben Sarah Kooij, 22 jaar en woon in 
Barneveld. Ik heb 2 getrouwde zussen en ben tante 
van een lief klein meisje. Ik ben juf geworden omdat 
ik graag een bijdrage lever in de ontwikkeling van 
kinderen. Ik geniet van hun enthousiasme en 
eerlijkheid. Naast lesgeven houd ik van sporten, 
reizen, lezen, familie en vrienden. Ik kijk er erg naar 
uit om de school en kinderen nog beter te leren 
kennen en samen nieuwe dingen te leren!  

 
 
 
Hallo allemaal,  
Na de zomervakantie kom ik werken op De 
Wegwijzer. Daarom stel ik me even kort voor. Ik ben 
Nathan van den Brink en woon in Ede. Ik ben 19 jaar 
oud en heb mijn studie afgerond op het Hoornbeeck. 
Ik heb al eerder stages gelopen op De Wegwijzer in 
de 1e 2 jaar van de opleiding.  
 

 

Hallo allemaal,  
 
Vanaf komend schooljaar zal ik op 'de Wegwijzer' 
werken als juf van groep 4! Tijd om mezelf even voor 
te stellen. Mijn naam is Corien de Bruin. Dat is nog 
even wennen die nieuwe achternaam, mijn man 
Erwin en ik zijn op 18 mei getrouwd. Met veel plezier 
wonen we sinds kort in 
Barneveld. De afgelopen 
jaren woonde en werkte 
ik in Almere. De laatste 
jaren vooral als juf van 
groep 3. Het heen en 
weer reizen naar Almere 
is niet ideaal en 
bovendien leek het mij na 
13 jaar wel een keer tijd 
voor een nieuwe plek. Ik 
ben heel blij dat ik deze 
plek heb gevonden op 'de Wegwijzer'! Ik kijk er naar 
uit om na de zomer te gaan starten, al is een nieuwe 
start natuurlijk ook altijd wel even spannend.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


