
 

 

Datum: 27 juni 2017 

 

Betreft: Teamsamenstelling schooljaar 2017-2018 

 

Beste ouders/verzorgers, 

Middels deze brief willen we u op de hoogte stellen van de personeelsbezetting voor het 

schooljaar 2017\2018. Het is elk jaar weer een puzzel om een goede klassenindeling en een 

passende bezetting te maken. Er moet rekening gehouden worden met de grootte van de 

groepen en het aantal kinderen in de groep dat extra zorg nodig heeft. Daarnaast werken we 

met parttimers en die uren moeten ook naast elkaar passen. 

  Wij denken dat, gezien de mogelijkheden,  de indeling die voor u ligt het beste is voor onze 

leerlingen. 

 

Toelichting personele indeling: 

Komend schooljaar zal juf Esther Mook voor vier en halve dag in groep 7 en 8 les geven. We 

zijn blij dat zij het komende jaar ons team mag  blijven versterken.  Juf Frederika Klatter zal 

voor een halve dag als leerkracht  werken in de groepen 7 en 8 naast juf Esther. Juf Karina 

gaat vier dagen lesgeven in groep 5 en 6. Juf Frederika Klatter geeft 1 dag les in groep 5 en 6.  

Zij heeft jarenlange ervaring  in de bovenbouw groepen. Daarnaast zal juf Frederika op de 

woensdagmorgen als RT-er (remedial teacher) ondersteuning bieden in alle groepen.  De 

afgelopen periode heeft zij op Obs Tiggeldobbe en Obs de Octopus gewerkt. We zijn blij dat 

zij ons team komt versterken. Juf Frederika is 54 jaar oud. Binnenkort zal zij zich in de 

nieuwsbrief aan u voorstellen.  

 Juf Fieneke gaat dit schooljaar vier dagen werken. Juf Frederika zal op de vrijdagmorgen 

voor groep 3 en 4 staan. 

 

Teamsamenstelling: 



 

 

  

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Groep 1/2 Judith 
Schouten 

Judith 
Schouten 

Joke Buist Joke Buist 
Bapo 1X in de 
twee weken 
donderdag-
middag wordt 
ingevuld door 
Judith 
Schouten. 

Joke Buist 

Groep 3/4  Fieneke 
Snitjer 

Fieneke 
Snitjer 

Fieneke 
Snitjer 

Fieneke 
Snitjer 

Frederika 
Klatter 

Groep 5/6  Karina 
Kleiwerd 

Karina 
Kleiwerd 

Karina 
Kleiwerd 

Frederika 
Klatter 

Karina 
Kleiwerd 

Groep 7/8 Esther 
Mook 

Esther 
Mook 

Esther 
Mook 

Esther Mook 
 
 

’s morgens 
Esther Mook 
 
’s middags 
Frederika 
Klatter 

 

 IB-er:  Paulien Minses 

 RT-er: Frederika Klatter 

 Vakleerkracht gymnastiek: Monique van der Krogt 

 Directeur: Rijanne Spoelman  
 

Ik hoop dat ik u met deze brief voldoende heb kunnen informeren. Mocht u nog vragen 

hebben, dan kunt u contact met mij opnemen. 

Met vriendelijke groet, 

mede namens het team, 

Rijanne Spoelman 

Directeur SWS Op Wier 

06-54657562 

 


