
 

Onderwerp: formatie schooljaar 2021-2022 

Hellevoetsluis, 5 juli 2021 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Nu dit schooljaar ten einde loopt, zijn wij druk bezig met de voorbereidingen van de verhuizing in de 

zomervakantie en de start van het nieuwe schooljaar in KC De Samenstroom. Eind deze week zal de 

schoolkalender worden afgerond en belangrijke data met u worden gedeeld. Het bekendmaken van 

de formatie heeft dit jaar iets langer op zich laten wachten, dat komt omdat we de formatie zo 

compleet mogelijk met u wilden delen en wij de afgelopen periode hebben gemerkt dat er steeds 

minder leerkrachten beschikbaar zijn in Nederland.  

Aan het eind van dit schooljaar nemen wij afscheid van juf Geeke, juf Erica en juf Judith. Deze juffen 

gaan op andere scholen van EduMare werken. Wij gaan deze juffen enorm missen en bedanken ze, 

via deze weg, voor hun inzet op onze school! Door deze vertrekkende collega’s zijn er een aantal 

vacatures ontstaan. Juf Linda Boutkan-Mol komt ons team drie dagen in de week versterken en 

meester Sander start met een zij-instroomtraject van de PABO. Naast zijn taken als 

onderwijsassistent zal hij twee dagen in de week als leraar in opleiding een basisgroep draaien.  

 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 
Onderbouw 
unit 

     

Onderbouw 1 Natasha Leonie Leonie Leonie Natasha 

Onderbouw 2 Linda  
Boutkan-Mol 

Anita Anita Anita Anita 

      

Middenbouw 
unit 

     

Middenbouw 1 Corina Corina Nellie Nellie Nellie 

Middenbouw 2 Linda Linda Linda Linda  
Boutkan-Mol 

Linda 
Boutkan-Mol 

Middenbouw 3 Frida Frida Frida Frida Frida 

      

Bovenbouw 
unit 

     

Bovenbouw 1 Melissa Sander Melissa Melissa Melissa 

Bovenbouw 2 Minooshka Minooshka Sander Minooshka Minooshka 

Bovenbouw 3 Michiel Michiel Michiel Michiel Michiel 

 

Juf Paulien is op dit moment nog aan het re-integreren waardoor ze bij de start van het schooljaar 

werkzaamheden buiten de klas zal uitvoeren. Zodra juf Paulien haar lesgevende taken weer zal 

oppakken informeren wij u hierover.  

  



 

Conciërge:    Simon  
Onderwijsassistente:   Lisa, Sandra en Sander 
Intern-begeleider:   Nanda (tijdelijk tot er een nieuwe intern begeleider is gevonden) 
Directeur:    Nanda 
Regiodirecteur:   Sylvain 
 
Donderdag 15 juli is de bouwsprong en maken de kinderen kennis met hun nieuwe leerkracht(en) en 
klasgenootjes. Ook hopen we in de nieuwe groepssamenstelling een bezoek te brengen aan ons 
nieuwe gebouw. 
 

Met vriendelijke groet, mede namens het team, 

 

Nanda van Dijk 

Directeur 


