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Geachte ouders en verzorgers, 
 

Afscheid en welkom 
Na een periode van ruim 17 jaar neemt meester Wouter van de Hoef afscheid van onze Vereniging.  
Meester Wouter is per 1 augustus benoemd tot directeur van de Johan Frisoschool in Wageningen. Veel heeft hij 
voor de school gedaan en heel wat leerlingen hebben les van hem gehad. Meester Wouter heeft dit jaar les gegeven 
in groep 5 tot en met 8 van onze school en zij willen dit natuurlijk niet onopgemerkt voor bij laten gaan.  Op 
donderdag 18 juli 15.30 - 16.00 uur is er gelegenheid voor u als ouders om hem de hand te drukken.  
Ook gaan we afscheid nemen van juf Emily van den Top en juf Marja Hoogervorst (onderwijsassistente). Juf Emily 
heeft een nieuwe baan gevonden in Ede op de Caleidoscoop en juf Marja in Gortel op Het Mosterdzaadje.   
Bovengenoemde teamleden hebben kortere of langere tijd met enthousiasme, kennis van zaken en volle inzet op 
onze school gewerkt.  We zijn hen daarvoor erg dankbaar en wensen hen van harte Gods zegen toe.  
 
In het nieuwe schooljaar zullen bij ons starten juf Tamara Voskuil, juf Willemieke Dekker, juf Eléanne Biesheuvel en 
meester Wilco Thomassen. Juf Tamara komt uit Lunteren en hoopt dit schooljaar af te studeren aan de Hogeschool 
Viaa (PABO) en de Vrije Universiteit te Amsterdam. Juf Willemieke is onlangs verhuisd naar Barneveld en werkt 
momenteel als juf in Lexmond. Juf Eléanne is bovenschools invalster bij onze Vereniging en werkt momenteel op 
basisschool Nederwoud. Meester Wilco volgt een duaal traject Bij De Driestar. We heten hen van harte welkom. 
 
Schoolkamp 
Groep 8 gaat van woensdag 10 juli t/m vrijdag 12 juli op schoolkamp naar De Peppelhoeve in Putten. Er is een mooi 
programma opgesteld en de leerlingen en de begeleidende leerkrachten hebben er zin in. De volgende leerkrachten 
gaan mee: meester Martijn Louwen, juf Nelie van Dam, meester Tim van de Kamp en juf Annet Pater. We wensen 
iedereen een heel fijn schoolkamp toe! Zie vorige nieuwsbrief 9 voor wijzigingen in de personele bezetting. 
 
Afscheidsavond en musical  
Musical groep 8. Op maandag 15 juli om 11.00 uur zingen de leerlingen van groep 8 de liedjes voor de kinderen van 
de groepen 0-1-2. Vervolgens wordt om 13.15 uur de musical gehouden voor opa's, oma's, de buurt en de kinderen 
van de groepen 3-4. Op dinsdag 16 juli om 13.15 uur wordt de musical opgevoerd voor oud-leerlingen, oudere 
broers/zussen en kinderen van de groepen 5-6-7. Dinsdag 16 juli afscheidsavond voor de ouders van de leerlingen uit 
groep 8, aanvang 19.00 uur. 
 
Rapportenavond 
Dinsdag 9 juli. U ontvangt deze week een uitnodiging.  
 
Schoolgids en oudercommunicatie 
U krijgt voor de zomervakantie een supplement van de schoolgids met daarin praktische gegevens, data activiteiten 
2019-2020 en het nieuwe vakantierooster. Data voor zover bekend staan ook op de website.  In het nieuwe 
schooljaar gaan we communiceren met de Parro-app. Deze app komt in de plaats van de WhatsApp-groepen. Meer 
informatie begin nieuwe schooljaar.  
 
Zomervakantie 
Op vrijdag 19 juli gaat de school om 11.00 uur uit. We beginnen weer op maandag 2 september om 8.45 uur.   
We wensen iedereen een hele fijne zomervakantie!! 
 
Hartelijke groet namens het team, 
Henk Drost. 
 



In deze Spetternieuws vindt u de groepsverdeling 2019-2020. Het uitgangspunt was om de verschillende huidige 
groepen bij elkaar te houden. We starten met vier kleutergroepen. Twee groepen 1 en twee groepen 2. De groepen 1 
zijn tot de voorjaarsvakantie 2020 onze instroomgroepen.  
 

Groep 
 

 Leerkracht  
 

Muis 1a De ouders van deze leerlingen krijgen een bijlage. 
In deze groep stromen ook nieuwe leerlingen in. 

Maandag t/m woensdag juf Lian 
Koelewijn. Donderdag en vrijdag juf 
Caroline van As. 

Beer 1b De ouders van deze leerlingen krijgen een bijlage. 
In deze groep stromen ook nieuwe leerlingen in.  

Maandag t/m donderdag juf Heleen Ike. 
Vrijdagmorgen juf Wendy Soetendaal.  

Vis 2a De vissengroep is de huidige muizengroep van juf 
Nelleke van Veen en Annelies de Leur.  

Maandag t/m vrijdagmorgen juf Rina 
Helder. 

Poes 2b De poezengroep is de huidige berengroep van juf Heleen 
Ike en juf Wendy Soetendaal. 

Maandag en dinsdag juf Nelleke van 
Veen. Woensdag t/m vrijdagmorgen juf 
Phia Brunekreeft.  

Groep 3a 
 

Groep 3a zijn de huidige leerlingen van de vissengroep 
van juf Rina Helder. 

Maandag en dinsdag Juf Paula van de 
Pol. Woensdag t/m vrijdagmorgen Juf 
Willemieke Dekker.  

Groep 3b 
 

Groep 3b zijn de huidige leerlingen van de poezengroep 
van juf Lian Koelewijn en Phia Brunekreeft.  

Maandag en dinsdag juf Jiske van der 
Hoek. Woensdag t/m vrijdag juf Annet 
Pater. 

Groep 4a 
 

Groep 4a is de huidige groep 3a van juf Paula van de Pol 
en juf Pauline Pors. 

Maandag t/m donderdag juf Erna 
Wessels. Vrijdagmorgen juf Elise van 
Gelder. 

Groep 4b Groep 4b is de huidige groep 3b van juf Jiske van der 
Hoek en juf Annet Pater. 

Maandag t/m vrijdagmorgen juf Sanne 
Verloop. 

Groep 5a 
 

Groep 5a is de huidige groep 4a van juf Erna Wessels. Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag 
juf Marja Liefting. Donderdag juf Elise van 
Gelder. 

Groep 5b 
 

Groep 5b is de huidige groep 4b van juf Sanne Verloop.   Maandag en dinsdag juf Eléanne 
Biesheuvel. Woensdag t/m vrijdag 
meester Wilco Thomassen.  

Groep 6a Groep 6a is de huidige groep 5a van juf Marja Liefting. Maandag t/m vrijdag  juf Pauline Pors. 

Groep 6b 
 

Groep 6b is de huidige groep 5b van juf Emily van de 
Top.   

Maandag t/m vrijdag juf Gisette 
Wiesenekker. 

Groep 7a 
 

Groep 7a is de huidige groep 6a van meester Tim van de 
kamp.  

Maandag t/m vrijdag meester Martijn 
Louwen.  

Groep 7b Groep 7b is de huidige groep 6b van juf Gisette 
Wiesenekker.  

Maandag en dinsdag juf Tamara Voskuil.  
Woensdag t/m vrijdag juf Kathelijne 
Russcher.   

Groep 8a 
 
 

Groep 8a is de huidige groep 7a van juf Kathelijne 
Russcher en juf Marja de Zwart.   

Maandag t/m woensdag juf Nelie van 
Dam. Donderdag en vrijdag juf Tamara 
Voskuil.   

Groep 8b Groep 8b is de huidige groep 7b van juf Marije Schipper.   Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
meester Tim van de Kamp. Woensdag juf 
Rebecca Hermans.  

 
Meteen na de zomervakantie 2019 zijn (nog) met zwangerschapsverlof/ bevallingsverlof:  
Juf Marja de Zwart. Na haar verlof gaat zij op donderdag werken in groep 5a. Juf Elise gaat dan op donderdag en 
vrijdagmorgen naar de vlindergroep. Voor groep 4a zoeken we dan vrijdagmorgen vervanging.  
Juf Marije Schipper. Na haar verlof gaat zij op woensdag (om en om) t/m vrijdag werken in groep 8a.  
Juf Annelies de Leur. Na haar verlof gaat zij op maandag en dinsdag werken in de vlindergroep (instroomgroep).  
De vlindergroep (na de voorjaarsvakantie 2020 onze instroomgroep kleuters) gaat op maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdagmorgen naar school. Op woensdag zijn deze leerlingen vrij.  
De Plusklas gaat volgend schooljaar op dinsdag naar school. ’s Morgens leerlingen uit de groepen 7/8 en ‘s middags uit 
de groepen 5/6. De Plusklas wordt volgend schooljaar weer geleid door juf Saskia van Damme.  

 
 
 
 



Hieronder ziet u naar welke Voortgezet Onderwijs school de kinderen van de groepen 8 gaan.  
 
 

 

Ichthus College Veenendaal:  
Matthias Bahlman 

Ruben van den Broek 

Lieke Soetendaal 

   
    
  
 

    Johannes Fontanus College Barneveld:  
 Jade van de Beek   Milana de Rooij 
 Daniëlle Blotenburg   Emma Simonsz 
 Lisa Bol    Julia van den Top 
 Noortje Burgwal   Dianne Varekamp 
 Babette van Holland   Maud van Veldhuisen 
 Mika Quix    Jort van de Voort 
   

     
      

 
 Meerwaarde Barneveld:  
  
 Isa Cruiming     Evan Kool 

 Raffaela Donkersteeg   Jeroen Snellen 

 Dennis Frankenhuizen   Stefan Verheul 

 Tim van de Haar   Luuk Voskuil 

 Fenna Hardeman 

  

 
 

  De Jacobus Fruytier scholengemeenschap: 
  Trudy Liefting 
 
 

   
     
 
    Marnix college Ede:  

  Jony Kelderman 
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