Informatie schooljaar 2022-2023
Balk, 2 juli 2022

Beste ouder(s)/verzorger(s) van ‘t Hazzeleger,
In overleg met de MR hebben we de groepsindeling en het teamplaatje voor komend schooljaar besproken.
We kregen vlot instemming vanuit de MR en we delen het plaatje nu graag met jullie als ouders!
Het heeft dit jaar wat langer geduurd dan normaal aangezien we op ‘t Hazzeleger hebben te maken met
een aantal veranderingen. Eén daarvan is dat we volgend schooljaar in zeven groepen gaan werken. Op
deze manier kunnen we de groepen klein houden en daar zijn we heel blij mee! We moesten daardoor wel
op zoek naar nieuwe collega’s.
Dat dit een hele klus is moge duidelijk zijn. In deze periode van leerkrachtentekort doen we ons uiterste
best om goede leerkrachten te vinden voor onze school: we willen de kwaliteit van ons vak hooghouden.
We zijn blij dat we de formatie rond hebben voor komend schooljaar.

Het plaatje voor schooljaar 2022-2023 ziet er als volgt uit:
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
Groep 1/2A

VRIJDAG

Bertien

Bertien

Sonja

Sonja

Sytske

Sytske

Djoke

Djoke

Sytske/ Bertien
Om & om
Djoke

Mathilda

Mathilda

Mathilda

Lisanne

Lisanne

Siemke

Siemke

Sonja

Siemke

Siemke

Tjitske

Tjitske

Jenneke

Jenneke

Jenneke

Esther

Esther

Esther

Ellen

Ellen

Rixt

Rixt

Ellen

Rixt

Rixt

Jellie

Jellie

21 leerlingen

Groep 2B/3A

DONDERDAG

22 leerlingen

Groep 3B/4
24 leerlingen

Groep 5
18 leerlingen

Groep 6
20 leerlingen

Groep 7
20 leerlingen

Groep 8
18 leerlingen

Ondersteuning
Groep 1 t/m 3
Ondersteuning
Groep 4 t/m 8

Angelique

Jellie
Angelique

Angelique

Een aantal aspecten waar wij rekening mee hebben gehouden bij het kiezen van de formatie:
Bij het formatie plaatje van komend schooljaar hebben we hier rekening mee gehouden.
• In de onderbouw hebben wij komend schooljaar een groep 1/2, een groep 2/3 en een groep 3/4.
De Toekomstige groep 1/2 zal ook volgend jaar wederom in hetzelfde klaslokaal zitten.
De toekomstige groep 2/3 zal in het speellokaal komen.
Op deze manier zitten groep 1/2 en 2/3 mooi dicht bij elkaar en kunnen de collega’s makkelijk
samenwerken. We zijn al begonnen met de voorbereidingen om het speellokaal om te toveren naar
een klaslokaal. De toekomstige groep 3/4 komt in het lokaal waar nu groep 2/3 zit.
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•

Ouders van de leerlingen uit de toekomstige groepen 1,2 en 3 ontvangen, samen met deze email,
nog een email met daarin aanvullende informatie betreft de groepsverdeling komend schooljaar.
Begin van schooljaar 2022-2023 is Sonja Stegenga naar verwachting nog bezig met de opbouw van
haar re-integratie. Lisanne Hoogstra heeft tot de herfstvakantie nog volledige ouderschapsverlof.
Op zowel de dagen van Sonja als de dagen van Lisanne zal Kaki de vervanging doen. Hier zijn wij
zeer blij mee omdat zij nu ook al naar tevredenheid vervangt op onze school. Hierdoor zullen de
werkdagen van de leerkrachten er vóór de herfstvakantie iets anders uitzien. De woensdag van
Sonja in groep 5 wordt zo lang als nodig door Siemke ingevuld.

Indeling van zomervakantie tot de herfstvakantie:
MAANDAG
DINSDAG
Groep 2B/3A
Groep 3B/4
Groep 5

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

Djoke

Kaki

Kaki

Djoke

Djoke

Mathilda

Mathilda

Mathilda

Kaki

Kaki

Siemke

Siemke

Siemke

Siemke

Siemke

Welkom nieuwe collega’s!
Komend schooljaar verwelkomen wij ook drie nieuwe collega’s. Bertien Posthuma, Jenneke van den Bogert
en Esther van den Tweel. Alle drie nieuwe collega’s komen naast ervaren duo-collega’s te werken zodat ze
rustig wegwijs kunnen worden op de school.

Bertien Posthuma is onze nieuwe
collega in groep 1/2. Zij zal op
woensdag (om en om met Sytske),
donderdag en vrijdag voor de
groep staan.

Esther van den Tweel staat
komend schooljaar drie dagen in
groep 7. Het zou kunnen zijn dat
jullie haar al wel kennen want de
afgelopen periode heeft zij ook al
voor groep 6 gestaan.

Jenneke van den Bogert is onze nieuwe
groep 6 leerkracht. Zij staat op
woensdag, donderdag en vrijdag voor
de groep.
Nog meer nieuws
*Tjitske Veenstra is vanaf komend schooljaar onze locatie coördinator. Op de woensdagen zal zij haar loco
taken op school uitvoeren en op donderdagochtend zal zij vanuit huis werkzaam zijn.
Daarnaast staat zij op maandag en dinsdag als leerkracht voor groep 6.
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*Lisanne Hoogstra geniet nog tot de herfstvakantie van haar ouderschapsverlof. Na de herfstvakantie gaat
zij weer aan de slag als leerkracht voor groep 3/4.

Planning t/m de zomervakantie:
Doorschuifmiddag groepen 1 t/m 7, groep 8 schuift door naar
Woensdag 13 juli
het voortgezet onderwijs.
Laatste schooldag; pleinfeest met de hele school.
Donderdag 14 juli
Donderdag 14 juli
Donderdag 14 juli
Maandag 29 augustus

Groep 8 wordt om 12.00 uur de school ‘uitgegooid’
Om 12.30 uur start de VAKANTIE!
EERSTE SCHOOLDAG schooljaar 2022-2023

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen/opmerkingen hebben, dan horen wij deze graag.

Hartelijke groeten,
mede namens het team van ’t Hazzeleger,
Lieneke Schuurs & Petra de Leeuw

