
 
 

 
 

Datum:  31 augustus  2017    Jaargang:  22                 Nummer:   1 

 
De gezamenlijke afspraak voor de komende periode is: 
 

Ik ben ik  
en jij bent jij 

 
 

Nieuwe leerlingen: 
We verwelkomen Cyrano Robben, Julia Idema, Alisha Muggen en Lizzy Haak 
bij ons op school. We wensen jullie een fijne schooltijd op de KAS. 
 
Het leek ons goed om u voorafgaand aan het nieuwe schooljaar vast over 
het volgende te informeren: 
 
Welke groep zit in welk lokaal? 
Voor de duidelijkheid hieronder het schema, zodat u allen, maandagmorgen 4 
september a.s. kunt zien waar uw kind(eren) in de klas moet(en) zijn. 
 

 De lokalen 1 t/m 6 zijn beneden, de lokalen 7 t/m 11 ‘achter de 
klapdeuren van de hal’ en de lokalen 12 t/m 16 zijn op de 
bovenverdieping. 

 De lokalen 11 en 14 en de hal zullen we gaan inzetten voor het 
zelfstandig werken van kinderen uit de diverse ‘aangrenzende’ groepen. 

 

LOKAAL GROEP LEERKRACHT(EN) 

1 1A Juf Miranda 

2 1B Juf Annemieke 

3 2A Juf Angelien 

4 2B Juf Annemiek en juf Inge/juf Marianca1 

5 8B Juf Marjan en juf Kirsten 

6 8A Juf Claudia en juf Dominique 

7 4B/5B Juf Anne-Marie en juf Esther/juf Kim2 

8 4A Juf Caroline/juf Inge3 

9 3B Juf Margo en juf Kirsten 

10 3A Juf Anne 

12 6B/7B Meester Anton en juf Kimberley4 

13 6A Juf Hermien en juf Inge/juf Kim5 
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15 5A Juf Hilde en juf Dianne 

16 7A Meester Harm-Jan en juf Inge/juf Irma6 

 
1, 3, 5 en 6 = Door de afwezigheid van juf Caroline hebben we de organisatie 
tijdelijk aangepast. Juf Inge start in groep 4A en daardoor komen juf Marianca, 
juf Kim en juf Irma tijdelijk onze gelederen versterken. 
 
2 = Juf Kim vervangt juf Esther, die in de vakantie is bevallen van een prachtige 
dochter: Jasmijn. Haar zwangerschaps-en bevallingsverlof duurt tot aan de 
Kerstvakantie. 
 
4 = Juf Kimberley, die afgelopen jaar al stagiaire bij ons was, gaat dit schooljaar 
ook haar LIO-stage (Leerkracht in Opleiding) bij ons ‘lopen’.  
 
Wanneer op school? 
Vanaf 08.15 u. ’s morgens en vanaf 12.50 u. mogen de kinderen de school in. 
 
Informatiebulletin. 
Dit jaar voorzien wij u op de volgende manieren van algemene informatie: 

 Via de website, 

 uiteraard via de nieuwsbrief proberen we u steeds zo goed mogelijk op de 
hoogte te houden van activiteiten, 

 via ‘Klasbord’, 

 via het ouderportaal (‘activiteiten’) en 

 via een informatiebulletin, dat (zodra wij alle data paraat hebben) u via het 
oudste kind van elk gezin zult ontvangen. 

 Op informatieavonden. 

 Tijdens de algemene ouderavond. 
 

Privacy toestemming foto / film voor schooldoeleinden: 
Jaarlijks moet iedere school opnieuw toestemming vragen aan ouders voor het 
fotograferen of filmen van het kind voor het gebruik op website en sociale 
media.   
Bijna alle ouders hebben hier in het verleden toestemming voor gegeven. 
Mocht u hierop terug willen komen dan kunt u dat alsnog doorgeven aan 
meester Heemskerk .           

 
 
 


