Beste ouder(s) / verzorger(s),

Groeps- en leerkrachtverdeling.
Bij deze wil ik u graag vertellen hoe de leerkrachtverdeling en de groepsverdeling er voor volgend
schooljaar uitziet.

groep

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

1/2 A

Juf Felicity

Juf Felicity

Juf Felicity

Juf Felicity

Juf Maroussia

1/ 2 B

Juf Fleur

Juf Fleur

Juf Ellen

Juf Fleur

Juf Fleur

3/4

Juf Ellen

Juf Denise

Juf Denise

Juf Ellen

Juf Ellen

5/6

Juf Susanne
Hollander

Juf Susanne
Hollander

Juf Lise Anne

Juf Lise Anne

Juf Lise Anne

7

Juf Mylene

Juf Mylene

Juf Mylene

Juf Mylene

Juf Mylene

8

Juf Marije

Juf Marije

Juf Marije

Juf Marije

Juf Susanne
Hollander

De verdeling van de leerlingen over de groepen, krijgt u van de huidige leerkracht een dezer dagen te
weten.
Juf Maroussia: onderwijsassistent voor groep 1,2,3,4 op maandag t/m donderdag.
Juf Djinan: onderwijsassistent voor groep 5,6,7,8 op maandag t/m vrijdag.
Yvette van Doesselaar: Intern begeleider, werkzaam op maandag, woensdag en donderdag.
Cees De Zwaan: conciërge, aanwezig op maandag.
Mariska van der Laan: administratief medewerkster, werkzaam op woensdag.
Susanne Pedersen: directeur, werkzaam op alle dagen behalve woensdag.

Nieuwe juffen en afscheid.
Juf Naomi.
Helaas moeten wij afscheid nemen van juf Naomi. Zij heeft een mooie uitdaging gevonden op een
school in Haarlem. Wij vinden het ontzettend jammer dat zij weggaat. We zullen haar inzet, mooie

persoonlijkheid, onderwijskwaliteiten en collegialiteit gaan missen en wensen haar veel werkgeluk in
Haarlem.
Maar gelukkig mogen we ook twee fijne collega’s verwelkomen:
Juf Mylene Elmers
Juf Mylene kennen we als stage-juf in groep 3 van dit schooljaar. We zijn ontzettend blij dat zij ons
team vanaf volgend schooljaar komt versterken! Hieronder stelt ze zich even aan jullie voor.

Hallo allemaal,
Mijn naam is Mylène Elmers, ik ben 27 jaar en ben vanaf aankomend schooljaar
werkzaam als leerkracht op de Bosrank. Ik heb het afgelopen half jaar met veel
plezier stage gelopen in groep 3, wat een fijne sfeer heeft de Bosrank. Ik kijk met
veel enthousiasme uit naar aankomend schooljaar.

________________________________________________________________________________
Juf Lise-Anne Bijlhouwer.
Ook zijn we heel blij dat juf Lise-Anne bij ons wil komen werken! Zij stelt zich ook even voor. Welkom
allebei!

Hallo allemaal,
Ik zal me even voorstellen.. Ik ben Lise-Anne Bijlhouwer en ik ben 30 jaar. Samen
met mijn vriend en zoontje Tom (bijna 2) woon ik in Hoofddorp in Toolenburg.
Vanaf volgend schooljaar mag ik deel uit maken van het team van De Bosrank!

Ik ken de school stiekem al een beetje, want ik heb hier mijn eindstage gelopen en
al een jaartje gewerkt. Dat is 9 jaar geleden alweer..!
Mijn hobby’s zijn lezen, sporten en Spaans leren. Ik mijn vrije tijd maak ik graag
leuke uitstapjes met mijn gezin of mijn vriendinnen.
Ik hoop jullie allemaal snel te ontmoeten!

Gymleerkracht
Helaas moeten wij ook afscheid nemen van onze gymleerkracht Jeff De Vilder. We zijn druk op zoek
naar een andere gymleerkracht. We bedanken meester Jeff voor zijn enthousiaste gymlessen van het
afgelopen schooljaar en wensen hem veel werkplezier in zijn baan op de b.s.o..

Voor vragen kunt u bij mij of de leerkracht terecht.

Met vriendelijke groet,
Susanne Pedersen.

