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Extra Nieuwsbrief 14-12-2021 
 

Geachte ouders/verzorgers, 
Hierbij ontvangt u een extra nieuwsbrief in verband 
met de personele bezetting na de kerstvakantie. 
 
Verlof 
Eind november is juf Naomi met zwangerschapsver-
lof gegaan en met de kerstvakantie gaat juf Elkie met 
zwangerschapsverlof. 
 
Vertrek 
Juf Daniek uit groep A heeft ontslag genomen, het 
speciaal basisonderwijs valt haar zwaar en Daniek 
kiest ervoor om eerst meer ervaring op te doen bin-
nen het regulier basisonderwijs. Wij vinden het erg 
jammer dat Daniek weggaat, maar respecteren haar 
beslissing. 
 
Uitdaging 
De gaten in de bezetting voor de komende 3 tot 4 
maanden was voor ons als school een uitdaging. 
Landelijk is er een personeelstekort. Vacatures heb-
ben geen kandidaten opgeleverd. 
Samen met het team van Harderwijk en Zeewolde 
hebben we gekeken naar oplossingen binnen ons 
huidige team.  Als school willen we kwaliteit en con-
tinuïteit bieden.  
We zijn blij u te kunnen melden dat we goede oplos-
singen hebben gevonden. Hieronder zullen we per 
groep aangeven welke leerkrachten er voor de groep 
staan. 
 
Ondersteuningsgroep Zeeleeuwen 
Juf Marije gaat tijdelijk naar groep A, zij zal vervan-
gen worden door Danielle Bezemer. Danielle werkt 
al op de Springplank in Harderwijk in  de kleuter-
groep. Danielle zal er op maandag en dinsdag zijn, 
juf Petra op de woensdag, donderdag en vrijdag.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groep A 
Op maandag, dinsdag en woensdag zal 
juf Marije Weggen er zijn. De kinderen 
kennen haar van de Ondersteunings-
groep of van vorig jaar. Juf Marije heeft 
al enkele jaren groep A gedraaid. In de 
Ondersteuningsgroep wordt juf Marije 
vervangen door juf Danielle (leerkracht 
Harderwijk). 

Op donderdag en 
vrijdagmorgen zal juf Netty van 
Rijssen er zijn. Een aantal kin-
deren kennen haar vanuit de 
kleutergroep in Harderwijk. 
 
 
 

 
Groep B 
Op maandag, dinsdag en woensdag 
is juf Pauline Schraven er. Pauline is 
een collega van de Springplank in 
Harderwijk. De afgelopen weken is 
ze al een aantal keren op school ge-
weest. 
Juf Marije van Dijk, de intern bege-
leider, zal tijdelijk de donderdag en 
vrijdag vervangen. De kinderen ken-
nen haar.  
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
We zijn blij met deze invulling van de zwanger-
schapsverloven. Eind maart verwachten we juf Na-
omi weer terug in groep A en eind april juf Elkie in 
groep B. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Annemieke van der Krift en Bianca de Zoete 
 
 


