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Invulling schooljaar 2021-2022
Hier is hij dan, de formatie voor volgend jaar. Wij zijn blij dat wij volgend
jaar volledig en ruim bemand zijn met een bevoegd en enthousiast team.
Aanstaand jaar verlaat een aantal collega’s onze school en verwelkomen wij
een aantal nieuwe collega’s. In de bijlagen leest u van iedere nieuwe collega
een welkomststukje waarin zij zichzelf aan u voorstellen.
Jette Nelissen, Intern begeleider en kwaliteitsmedewerker heeft op tijdelijke basis twee jaar bij ons gewerkt. Zij is als interim IB bij ons gestart en
heeft voor een heldere structuur en goede standaard gezorgd van het kwaliteitsbeleid en de leerlingenzorg. Jette zal aanstaand schooljaar vertrekken
naar weer een nieuwe school waar een andere uitdaging op haar wacht. Wij
danken Jette heel erg voor haar inzet en bevlogenheid en wensen haar heel
veel werkplezier en succes op de Rietveldschool in Badhoevedorp.

Marjolein Schenk is dit jaar bij ons gestart als Intern Begeleider. Zij heeft
zich vol overgave op de leerlingenzorg gericht. Marjolein heeft het heel erg
naar haar zin gehad. In maart liep zij volledig onverwacht tegen een vacature aan welke zij altijd ambieerde. Met moeite om Dik Trom achter te laten
en tegelijk met veel enthousiasme zal zij aanstaand schooljaar gaan werken
bij de Optimist International School in Hoofddorp en zich daar bezig houden met beleid rondom NT-2 (taalontwikkeling) in samenwerking met het
Haarlemmermeerlyceum. Wij danken Marjolein voor haar grote inzet en
passie en wensen haar heel veel succes en plezier in haar nieuwe functie.
Nicolien Voorpostel heeft bij ons als Onderwijsassistent en eventmanager
gewerkt. Daarnaast werkt Nicolien ook 4 dagen bij Partou. Deze combinatie is erg veel gebleken voor Nicolien en zij gaat zich na de vakantie weer
volledig richten op haar werkzaamheden bij Partou. Gelukkig zien wij
Nicolien nog dagelijks bij het brengen en ophalen van de opvangkinderen.
Wij bedanken Nicolien voor haar fijne samenwerking en enthousiasme en
wensen haar veel plezier met de voortzetting van haar werkzaamheden bij
Partou.

Agenda 2021-2022
Hieronder vindt u alvast de belangrijkste data voor het nieuwe schooljaar.
Alle overige informatie zoals data
podium, informatieavond, kijkavond
ed. ontvangt u in de eerste week van
het nieuwe schooljaar.
Vakanties
Herfstvakantie 16 okt. t/m 24 okt.’21
Kerstvakantie 25 dec. t/m 9 jan. ‘22
Krokusvakantie 19 feb. t/m 27 feb.’22
Goede Vrijdag en 2e Paasdag
15 apr en 18 apr ‘22
Meivakantie
23 apr. t/m 8 mei ‘22
Hemelvaart
26 mei ‘22
e
2 Pinksterdag 6 juni ‘22
Zomervakantie 16 juli t/m 28 aug.’22
Vrije middag groep 1-8
Don 23 dec 2021
Vrije dag groep 1-4
Vrij 3 jun 2022
Vrije middag groep 5-8
Vrij 3 dec 2021 – vrij 24 dec 2021 –
vrij 15 jul 2022
Studiedagen, groep 1-8 vrij
Vrij 17 sept 2021 of 1 okt 2021: dit
wordt zsm duidelijk. /
vrij 12 nov 2021/
ma 14 feb 2022 / di 15 feb 2022 /
woe 25 mei 2022

Welkom op Dik Trom

Groepsindeling

Aanstaand schooljaar zal juf Milou met
zwangerschapsverlof gaan en ouderschapsverlof opnemen. Zij zal na de
voorjaarsvakantie in 2022 weer terugkeren. Haar werkzaamheden worden overgenomen door Anita Everaardt. Anita
stelt zich aan u voor in een van de bijlagen.

Groep 1-2a Monique Volkstedt (ma t/m vrij)
Groep 1-2b Elisa Koning (ma-di) en Janneke Lonnee (woe-do-vrij)
Groep 1-2c Linda Meeuwenberg (ma t/m vrij)
Groep 3 Cindy Pennings (ma-di) en Ilse van der Sluis (di-woe-do-vrij)
Groep 4 Anita Everaardt (ma-di-woe) en Kelly van der Bent (woe-do-vrij)
Groep 5 Jeroen van Reisen (ma-di-do-vrij) en Willemijn Schuurmans (woe)
Groep 6-7 Elise Wolfs (ma-di-woe) en Sonja van Eeken (ma-woe-do-vrij)
Groep 8 Angelique de Kruis (ma t/m vrij) en Willemijn Schuurmans (ma)

Femke Maarse zal nog niet terugkeren.
Zij is met ziekteverlof en het is onbekend wanneer zij met haar re-integratie
start. De werkzaamheden van Femke
worden zolang overgenomen door Ilse
van der Sluis. Ilse stelt zich aan u voor
in een van de bijlagen.
Voor de leerlingenzorg en kwaliteitsontwikkeling verwelkomen wij Linda
Kooi. Linda heeft ruime werkervaring
als Intern Begeleider en zal vier dagen
per week werkzaam zijn. Linda kijkt uit
naar een mooi schooljaar, een fijne samenwerking met ouders en team en de
kennismaking met de leerlingen. Linda
stelt zich aan u voor in een van de bijlagen.

Leerlingenzorg en kwaliteitszorg
Linda Kooi (ma-di-do-vrij)
Dalton-coördinatoren Cindy Pennings en Angelique de Kruis
Rekenspecialist Sonja van Eeken
Leescoördinator Monique Volkstedt
ICT-coördinator Jeroen van Reisen
DVS- en gedragscoördinator Angelique de Kruis
Cultuurcoördinator Kelly van der Bent
Specifieke leerlingondersteuning
Marjolijn Stellingwerf (ma-di-woe) en coördinator leespreventieprogramma Bouw. Gekoppeld aan groep 3 en 4.
Monique Lagendijk (di-do) en coördinator PI-dictee en talentontwikkeling. Gekoppeld aan groep 5 en 8
Hanna Eveleens (di-woe-do) en coördinator NT2 (Taal en woordenschat) groepen 1 en 2. Gekoppeld aan groep 6-7 en groepen 1-2.

Vakleerkracht bewegingsonderwijs Tim Proost (di-do)
Wij verwelkomen Elise Wolfs op Dik
Eventmanager Elise Wolfs (do)
Trom en zij zal samen met juf Sonja vol- Administratie Anneke Martin (ma-woe)
gend jaar groep 6-7 lesgeven. Elise is
Conciërge Paul Leguyt (di)
een ervaren leerkracht en kijkt uit naar
Directeur Robert Corver (ma t/m vrij)
de groep, een nieuw team en het contact
met u als ouder. Elise stelt zich aan u
Zoals u ziet zijn er dagen waarop dubbele leerkrachten aan de groep gevoor in een van de bijlagen.
koppeld zijn. Deze inzet wordt gebruikt voor de specifieke leerlingzorg
en –begeleiding, extra aandacht in de groep en tevens ook voor de
Dit jaar was er veel interesse van onderafstemming tussen beide leerkrachten.
wijzend personeel om te komen werken
op Dik Trom. Daar waren wij erg blij
mee. Uit de vele gesprekken hebben wij Aan het eind van dit schooljaar zorgen alle leerkrachten voor een uitgebreide en volledige overdracht aan de nieuwe leerkracht, zodat de
vier goede matches gevonden. Wij prijcontinuïteit van de ontwikkeling van de leerlingen gewaarborgd wordt. Er
zen ons gelukkig!
is een uitgebreide overdracht geweest van Jette en Marjolein aan Linda
Kooi. De eerste maand van het nieuwe schooljaar zal Jette op de achtergrond betrokken zijn voor de laatste afstemming met Linda.
Op donderdag 8 juli hebben wij een wisseluur tussen 9:00-10:00 uur. In
dit uur maken alle leerlingen kennis met hun nieuwe leerkracht(en) in het
lokaal waar zij volgend jaar komen te zitten.

