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Beste ouders,

Verdeling leerkrachten over de groepen in 2022-2023
Het is een komen en gaan in onderwijsland. Zo ook op onze school.
Meester Dick, momenteel fulltime-leerkracht van groep 5, Zebra’s, zal na de zomer groep 8 onder
zijn hoede gaan nemen, alle dagen van de week. Dit gaat hij doen samen met meester Michiel, onze
leraarondersteuner op ma-di-do.
Juf Annet, die nu groep 7 begeleidt vanaf half maart, had bij haar aanstelling hier al laten weten tot
de zomervakantie te blijven en daarna de bestuurspool van ProoLeiden in te gaan om ervaringen op
te doen op andere scholen binnen ProoLeiden. Wij nemen dus afscheid van Annet.
Daarnaast nemen we afscheid van juf Laura, die na jaren groep 8 nu de stap zet naar het VO: de KTS
in Voorhout. Ook juf Manon, onze onderbouw IB-er en juf-voor-1-dag in groep ½, gaat vertrekken.
Manon gaat werken op de Montessorischool in Oegstgeest. Dat betekent voor onze school dat Juf
Natasja na de zomer IB-er voor de gehele school wordt (groepen 1 t/m 8), met ondersteuning in
drukke perioden door IB-er juf Jeannette (die nu nog invalt voor Manon).
Juf Gaby, onderwijsassistente vanuit de NPO-regeling, gaat naar de Leimundo. Juf Petra zal een deel
van de uren die vrijkomen erbij gaan nemen en voorde overige 2 ½ dag staat een vacature uit.
Wij wensen de juffen, die gaan vertrekken -nadat we natuurlijk eerst afscheid hebben genomenhet allerbeste en heel veel plezier op hun nieuwe werkplekken!!
Wie komen er weer terug?
• Juf Saskia van der Voet, die het afgelopen jaar uit de roulatie was, keert weer terug na de
zomer, na een goed lopend re-integratietraject.
• Juf Marion, die nu tijdelijk uit de roulatie is vanwege een operatie en het herstel daarvan, zal
na de zomer ook weer terugkeren.
• Zo ook juf Marrit, die nu nog heerlijk van haar verlof geniet vanwege de geboorte van haar
zoon Jurre, nu 7 weken geleden (vandaag heeft ze Jurre even laten zien aan de kinderen van
groep 4!).
• Juf Marianne Oudshoorn, zij is lang ziek geweest, komt vooralsnog na de zomer voor één
dag in de week terug en
• Juf Saskia Merbis, nu nog met ziekteverlof, maar wél al aan de start van haar reintegratietraject, zal ergens in 2022-2023 ook weer terugkeren.
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Al deze leerkrachten wensen wij een goede (her-)start op onze school!

Hoe ziet het plaatje er dan in grote lijnen (er zijn nog open plekken=vacature-ruimte) uit:
Groep ½ Vlinders: Juf Jenny
Groep ½ Dolfijnen: Juf Marloes en op vrijdag juf Marianne
Groep 3: Juf Marion (en 1 dag: vacature)
Groep 4: Juf Marrit (ma-di-vr) en meester Sid (wo-do)
Groep 5: Juf Amanda en op donderdag juf Natasja
Groep 6 a: Juf Esther en op vrijdag juf Ellen
(hier komt de huidige groep 5, zebra’s)
Groep 6 b: Juf Ellen (ma/di) en Kristel (wo)+vacature 2 dagen (hier komt de huidige groep 5, leeuwen)
Groep 7 a: Juf Saskia vd Voet + 1 dag vacature (hier komt huidige groep 6, apen/lokaal=schoolwoning 3)
Groep 7 b: Juf Kim en juf Kristel
(hier komt huidige groep 6, panda’s / lokaal = sch.woning 2)
Groep 8: Meester Dick, samen met meester Michiel (in huidige lokaal sch.woning 1, van groep 7)
Dan hebben we nog andere aanwezigen met belangrijke taken op De Arcade:
• Peter natuurlijk, onze conciërge.
• Juf Petra en juf Marjolein, onze onderwijsassistenten
• Juf Natasja: onze IB-er
• Juf Carlet: leerkracht met RT-taken (remedial teaching)
• Eliette: onze administratief medewerkster
• Meester Sid: naast leerkracht van groep 4 ook gymdocent op maandag en dinsdag. Op de
vrijdagen gaat hij na de zomer genieten van zijn ouderschapsverlof (=vacature gymdocent)
Het blijft een hele puzzel om -in deze tijd- de overige vacatures (gelukkig enkel nog parttimevacatures van 1 tot max. 2 dagen) vervuld te krijgen. Mocht dit onverhoopt niet lukken, de
komende weken, dan zoeken wij naar tijdelijke vervanging voor na de zomer en als dat ook niet lukt
zullen we mogelijk op sommige dagen of dagdelen groepen samen moeten voegen. We gaan er
natuurlijk ons uiterste best voor doen om alle vacature-dagen in te vullen.
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