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Groepsverdeling en groepsbezetting 

Altijd weer een spannend moment: bij wie komt mijn kind volgend 

schooljaar in de klas?  En de kinderen denken na over welke meneer of 

juf ze krijgen. 

In de juniweek is de formatie rond gekomen en daarover informeren wij 

u graag.  

We gaan het schooljaar 2022-2023 met de volgende groepen van sart: 

• Groep 1-2A met juffrouw Patricia. 

• Groep 1-2B met juffrouw Wendy (wo., do, vrij.) en juffrouw 

Susanne Snoeijs op maandag en dinsdag. Juffrouw Susanne is 

nieuw op onze school. 

• Groep 3 juffrouw Suzanne. 

• Groep 4 juffrouw Ciska (ma., di. en woensdagen wisselend) en 

juffrouw Romanie (wo. wisselend, do. en vr.).  

• Groep 5 juffrouw Renee.  

• Groep 6 juffrouw Wianka. 

• Groep 7 meneer Arnoul.  

• Groep 8 juffrouw Carola (ma., di.) en juffrouw Chantal. 

• De Plusklas gaat van start met juffrouw Angela van Wijk. 

Juffrouw Angela is nieuw op onze school. Zij heeft veel ervaring 

in het werken met een plusklas. 

• IB en ondersteuning: juffrouw Michelle.  

• Onderwijsassistenten: juffrouw Aniëlka (wordt nu nog vervangen door juffrouw Marca) en 

juffrouw Anouk.  

Alle groepen blijven komend schooljaar in het lokaal waar ze nu ook al zitten, er vinden dus geen 

verhuizingen plaats. 

De nieuwe collega’s zullen zich aan het begin van het nieuwe schooljaar aan jullie voorstellen via de 

Memo. De kinderen gaan kennismaken met hun nieuwe leerkracht op maandag 18 juli. In de middag 

is dan de “doorschuif” waarbij de kinderen een kijkje gaan nemen bij de nieuwe juffrouw of meneer. 

Juffrouw Heleen en juffrouw Judith hebben een nieuwe uitdaging 
Juffrouw Heleen en juffrouw Judith hebben ervoor gekozen om een nieuwe 

uitdaging aan te gaan. Het komend schooljaar gaat juf Heleen aan de slag op 

basisschool Sinte Maerte en juf Judith op ons SBO. Langs deze weg willen we 

juffrouw Heleen en juffrouw Judith enorm bedanken voor het keiharde 

werken op onze school. We wensen juffrouw Heleen en juffrouw Judith heel 

veel succes op hun nieuwe school. 

Inhoudsopgave: 

Blz. 1 Groepsverdeling en 

groepsbezetting 

Blz. 1 Juffrouw Heleen en 

juffrouw Judith 

Blz. 2 De moestuin van 1-2 

Blz. 2 Waterpret  

Blz. 3 Nieuw MR lid 

Blz. 3 Vakantierooster 

2022-2023 

 

 

 

 
 

Agenda 

 

5 juli MR  

7 juli Memo 19 
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De moestuin van de groepen 1-2 
We konden oogsten in de moestuin! Een mooi bosje radijsjes, 

dat bosje moesten we eerst goed wassen en daarna proeven. 

De meningen over de smaak van de radijsjes waren heel 

verschillend bij de kleuters, van heel vies tot gewoon lekker. 

Benieuwd naar de volgende oogst uit onze verrassingstuin. 

 

Waterpret 
Met het hele warme weer was het tijd voor een spetterend 

waterfestijn! Een heleboel gevulde emmers, waterballonnen, 

watertafel, tuinslang, supersoakers en nog veel meer water speel 

spullen. 

Het was een heel gezellige middag. Wat een plezier! Dank aan de 

betrokken ouders voor alle hulp. 

 

MR nieuws, een nieuw MR lid 
Graag willen we jullie kenbaar maken dat we vanaf volgend 

schooljaar een nieuw MR lid hebben: Bianca Koning! 

Hierbij een korte introductie van Bianca: 

Ik ben 35 jaar oud en ons gezin bestaat (naast mezelf) uit Armano, 

Shanise, Maelena en Philène. Shanise zit in groep 3, Maelena in 

groep 1/2A en Philène is mijn kleinste meid van 2 jaar. Inmiddels 

woon ik met ons gezin ongeveer 2 jaar in Breda. Verder ben ik 

werkzaam binnen Stichting Maatschappelijke Opvang Breda. 

Hierbij draag ik zorg voor mensen met complexe casuïstieken 

wonend in een woonwijk. Verder zal ik mijn positieve bijdrage 

leveren tijdens de medezeggenschapsraad.  

Enkele kernwoorden om mezelf te beschrijven: Spontaan, 

geduldig, zorgzaam, recht door zee en vooral een trotse moeder.  

Gefeliciteerd Bianca! 

 

 

 

Daarnaast willen we Wendy Bosker enorm bedanken voor 

haar inzet voor de Kievitsloop in de afgelopen 8 jaren! Je 

hebt er een groot tijdperk opzitten, steeds weer enorm 

gedreven en betrokken. DANK JE!  
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Bosdag voor de kleuters 
De leukste dag van het schooljaar hadden de kleuters op de vrijdag voor de vrije juni week. Heel veel 
vaders gingen mee naar de jaarlijkse bosdag om hun handen uit de mouwen steken. Wat waren ze 
actief met onze kleuters: hutten bouwen, schat zoeken, vlag veroveren, spelen in het zand en 
hotdogs eten. Een fantastische dag voor de kleuters, papa´s en de juffen. Bedankt allemaal! 

 

 
 

Vakantierooster 2022-2023 
Hieronder treft  u het vakantierooster voor het schooljaar 2022-2023 aan. Het schooljaar 2022-2023 

start op maandag 5 september. 

Studiedag 1 Woensdag 5 oktober 2022 

Herfstvakantie 24 - 28 oktober 2022 

Studiedag 2 Maandag 31 oktober 2022 

Dag na Sintfeest Dinsdag 6 december starten we om 10.30 uur 

Vrijdag voor Kerst Vrijdag 23 dec. begint de vakantie om 12.00 u. 

Kerstvakantie 26 december 2022 – 6 januari 2023 

Studiedag 3 Woensdag 1 februari 2023 

Vrij. voor Carnaval Vrijdag 17 februari vanaf 12.00 uur vrij 

Carnavalsvakantie 20 februari – 24 februari 2023 

Studiedag 4 Woensdag 29 maart 2023 

Goede vrijdag Vrijdag 7 april 2023 vanaf 12 uur vrij 

Tweede Paasdag Maandag 10 april 2023 

Meivakantie 24 april 2023 – 5 mei 2023 

Hemelvaart Donderdag en vrijdag 18 en 19 mei 2023 

Pinksteren Maandag 29 mei 2023 

Studieweek 19 – 23 juni 2023 

Calamiteitendag Vrijdag 14 juli 2023 

Zomervakantie 17 juli – 25 augustus 2023 

Eerste schooldag schooljaar 23-24 is op maandag 28 augustus 2023 
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Memo 19 
Memo 19 kunt u tegemoet zien op donderdag 7 juli. 

Kindertypecursus 
Op 12 mei hebben weer 259 kinderen uit de regio hun 

typediploma mogen ontvangen. Allemaal nogmaals 

van harte gefeliciteerd! 

Ook komend schooljaar kunt u uw zoon of dochter (groep 6,7 en 8) inschrijven voor de typecursus. 

Onze interactieve cursus bestaat uit 8 lessen van eind september t/m maart welke eens in de 3 

weken direct na schooltijd op maandag worden gegeven. De lessen worden gegeven op KBS de 

Driezwing.  

Kindertypecursus.nl neemt kinderen op een speelse manier mee over de wereld, waar ze eiland voor 

eiland alle letters leren typen. De kids leren om met 10 vingers blind te typen en in Google Docs te 

werken. Door onze persoonlijke begeleiding zorgen we ervoor dat 99.8% het diploma haalt!   

Wilt u alvast een kijkje nemen? Ga naar onze website: www.kindertypecursus.nl en klik op GRATIS 

PROEFLES. Direct inschrijven kan via: https://www.kindertypecursus.nl/inschrijven  

Voor meer informatie kunt u natuurlijk altijd even bellen of mailen; 076-5964931 of 

info@kindertypecursus.nl. 

We wensen jullie een fijne zomer en graag tot ziens!  

Team Kindertypecursus 
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