
  
                                                                    Buren, 27 juni 2019 

Aan ouders/verzorgers,     

Hierbij de klassenverdeling voor volgend schooljaar.  

Groep maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

      

1a/2a Juf Paula  Juf Paula  Juf Paula 
  

Juf Paula Juf Paula 

      

1b/2b Juf Judith Juf Judith  Juf Judith Juf Judith  Juf Judith  

      

1c Juf Britte Juf Britte Juf Britte Juf Britte Juf Britte 

      

3 Juf Marcella Juf Marcella Juf Marcella Juf Thea t. B Juf Thea t. B 

      

4 Meester 
Sjoerd 

Meester 
Sjoerd 

Juf Thea t. B Meester Sjoerd Meester 
Sjoerd 

      

5a Juf Manon Juf Manon Juf Manon Juf Manon Juf Linda 

      

5b Meester Pim Meester Pim Meester Pim Meester Pim Meester Pim 

      

6 Juf Sharon Juf Sharon Juf Sharon Juf Ellen Juf Ellen 

      

7 Meester Erik Meester Erik Meester Erik Meester Erik Meester Erik 

      

8 Juf Annelies Juf Annelies Juf Diane Juf Diane Juf Diane 

      

Argonauten           x       x         x            x Juf Thea v. T 

      

Kameleongroep Meester 
Edwin 

Meester 
Edwin 

Meester Edwin Meester Edwin Juf Erna/Juf 
Jacqueline 

- De groep 2-leerlingen van juf Britte stromen door naar de groep van juf Paula (1/2a) 
en juf Judith (1/2b). Deze ouders zijn hierover persoonlijk geïnformeerd. Alle overige 
kleuters blijven bij hun huidige juf. 

- Groep 4a wordt groep 5a, groep 4b wordt groep 5b. Juf Manon zal met haar groep 
mee gaan. 

- Juf Miriam zal in groep 3 ondersteunen 
- Meester Aron zal de gymlessen weer verzorgen  
- Wij verwelkomen meester Sjoerd Klumper, meester Edwin Moezel en Juf Linda van 

Dooren bij ons op school. 
- Het “passend onderwijs” gaan we komend schooljaar op een andere manier 

organiseren. Meester Edwin gaat binnen de Kameleongroep alle zorg bieden die 
nodig is. We hopen hiermee ons onderwijs nog passender te krijgen voor onze 
leerlingen. Dit zal altijd in combinatie zijn met de eigen reguliere groep. 

 



Wij nemen afscheid van juf Nel, juf Marion, juf Monique en meester Roy. Zij blijven 
wel werkzaam binnen onze stichting, maar op een andere school of in de invalpool. 
De Beatrixschool blijft wel hun “thuisschool” en zullen zij onze school nog regelmatig 
bezoeken. Wilt u deze leerkrachten persoonlijk nog even gedag zeggen, dan kan dit 
natuurlijk altijd. In de laatste week is voor Juf Marion woensdag de laatste werkdag, 
voor Juf Nel op donderdag en Juf Monique en Meester Roy nemen op vrijdag 
afscheid. 

Juf Monique wil hier graag nog een persoonlijke noot aan toevoegen: 

 Er is een tijd van komen en er is een tijd…. om weer verder te gaan.  
  
Twaalf jaar geleden ben ik gestart op de Beatrixschool. Van groep 4, naar de 
kleuters, van groep 3, naar groep 8 en nu in groep 6. Op onze school werkt een team 
leerkrachten die elke dag weer enthousiast voor de klas gaat staan. Vakkundig, 
leergierig en het hart bij de kinderen.  
Al die jaren heb ik met plezier met mijn collega’s samengewerkt.  
 
Nu voelt het voor mij goed om een volgende stap te nemen. Ik ga op ontdekkingsreis: 
wat wil ik leren? Welk pad wil ik gaan bewandelen? Het moet allemaal nog precieze 
vorm en inhoud gaan krijgen en daar ga ik de tijd voor nemen.  
Daarom heb ik ervoor gekozen om de invalpoule in te gaan. Wellicht komen we 
elkaar nog tegen, want invallen op de Beatrixschool: daar zeg ik geen nee tegen! 

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het team obs Koningin Beatrix,   

Jacqueline de Fouw 


