Heeze, 25-10-2018
Betreft: Groepsbezetting

Beste ouders/verzorgers,
Met pijn in ons hart willen we u meedelen dat juf Henny met ingang van 1 januari gaat stoppen
met werken. Ze heeft ruim 41 jaar met hart en ziel op Dirk Hezius gewerkt en is dan ook bijna
niet weg te denken uit de school. Henny merkte de laatste tijd dat het haar lichamelijk steeds
meer kruim kostte om het werk energiek uit te voeren. Naast haar groepsverantwoording heeft
ze zich de laatste jaren volledig ingezet voor alles op het gebied van ICT. Vanzelfsprekend zullen
we op gepaste wijze afscheid nemen van haar.
Uiteraard heeft het vertrek van Henny consequenties voor de verdeling van de leerkrachten
over de groepen. Hieronder leest u wat dit voor de verschillende groepen gaat betekenen.
Groep 5
Na de kerstvakantie zal Annelies de uren van Henny overnemen. Samen met Lion zal zij het
vaste gezicht van groep 5 worden. Haar uren in groep 8 komen hiermee te vervallen.
Voor groep 5 ziet de week er na de kerstvakantie als volgt uit:
Maandag:

Lion of Annelies (afhankelijk van de dagen waarop Lion ambulant is)

Dinsdag:

Lion

Woensdag:

Lion

Donderdag:

Annelies

Vrijdag:

Annelies

Groep 8
Met de verschuiving van Annelies naar groep 5, missen we ondersteuning in groep 8. Annemieke
en Lisa hebben beide aangegeven dit graag zo veel mogelijk samen op te willen vangen. Ze
hebben de afgelopen weken bewezen dat de samenwerking succesvol is. Voor de rust in de
groep lijkt het ons dan ook verstandig aan dit verzoek gehoor te geven. Dat betekent dat Lisa
vanaf de kerstvakantie vier dagen in groep 8 ingezet gaat worden. De vijfde dag zal Rosie
Pennings ondersteunen in de groep. Annemieke heeft één vrijdag in de twee weken vrij. Voor
deze dag zijn we nog op zoek naar een vervangende leerkracht.

Voor groep 8 ziet de week na de kerstvakantie er als volgt uit:
Maandag:

Annemieke en Lisa

Dinsdag:

Annemieke en Rosie

Woensdag:

Annemieke en Lisa

Donderdag:

Annemieke en Lisa

Vrijdag:

Annemieke en Lisa of vacature en Lisa (om de week)

Ondersteuning in groep 1 t/m 8 vanuit het werkdrukbudget
Vorig schooljaar hebben onze leerkrachten ervoor gekozen de gelden voor de
werkdrukverlichting te besteden aan een onderwijsassistent. Daarvoor is Lisa destijds
aangenomen. Zoals u hierboven kunt lezen, wordt Lisa vanaf de kerstvakantie volledig ingezet in
groep 8. Rosie Pennings zal de taken van Lisa in groep 1 t/m 7 op maandag en donderdag
overnemen. Daarnaast zal zij op dinsdag in groep 8 ondersteunen. Ze stelt zich hieronder aan u
voor.
Zwangerschaps-/bevallingsverlof juf Elke
Vanaf 21 november gaat het verlof van Elke in. Zij zal vervangen worden door Cindy van Bussel.
Zoals we vorig schooljaar al gecommuniceerd hebben zal Cindy niet de taken van Elke, maar van
Eddie overnemen. Dat ziet er vanaf 21 november als volgt uit:
Groep 3

Groep 4

Groep 7

Maandag t/m donderdag:

Yvonne

Vrijdag:

Cindy

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:

Eddie

Woensdag:

Cindy

maandag t/m vrijdag:

Marcel

Incidenteel op donderdag:

Cindy

We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u nog vragen hebben, loop
gerust even binnen.
Met vriendelijke groeten,
Namens het team,
Femke Dirkx

*** Even voorstellen ***
Hallo,
Ik ben Rosie Pennings, 32 jaar. Samen met mijn man Koen en mijn kinderen Sara (2015) en Sem
(2017) woon ik in Helmond.
In 2006 ben ik afgestudeerd als onderwijsassistent en in 2010 heb ik de PABO afgerond. Sinds
die tijd ben ik werkzaam als onderwijsassistent en (vervangend) leerkracht op verschillende
basisscholen.
Na de kerstvakantie ga ik hier op school op maandag, dinsdag en donderdag aan de slag als
onderwijsassistent. Ik kijk er naar uit om te beginnen.
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om creatief bezig te zijn, houd ik van muziek en lezen.
Als er nog vragen zijn of als je graag persoonlijk kennis met mij wil maken, loop gerust na de
kerstvakantie een keer binnen.
Met vriendelijke groet,
Juf Rosie

************************************************************************************************
Hallo,
Mijn naam is Cindy van Bussel, ik ben 40 jaar en ik kom uit Geldrop.
Sinds de zomervakantie werk ik als invaller voor stichting Eenbes. Tijdens het verlof van Elke zal
ik haar vervangen. Ik heb er zin in en hoop jullie snel te leren kennen.
Met vriendelijke groet,
Cindy

