Beste ouders, verzorgers
Formatie 2018-2019
U heeft er even op moeten wachten, in dit bericht leest u de formatie voor het komende
schooljaar. Een aantal nieuwe namen, maar ook namen die u niet meer tegenkomt.
U mist in het overzicht juf Tonnylia, juf Marjon en meester Niels.
-Juf Tonnylia heeft na 14 jaren besloten om een nieuwe uitdaging aan te gaan op een
andere school van Stichting Surplus. Zij gaat volgend jaar werken op de Meerpaal in Anna
Paulowna.
-Meester Niels gaat begin volgend schooljaar een wereldreis maken met zijn gezin. Mede
hierom heeft hij ervoor gekozen om zich volgend jaar niet aan een groep op de Frankendael
te verbinden, hij mist dan een groot deel van het schooljaar. Meester Niels zal na zijn reis als
invaller aan de slag gaan bij Stichting Surplus.
-Juf Marjon heeft besloten om zich een jaar te bezinnen op haar toekomst. Zij heeft er
daarom voor gekozen zich niet te verbinden aan een school maar een jaar in te vallen op
diverse scholen. Vrijdag 13 juli is de laatste dag voor juf Marjon in groep ½. De laatste week
zal juf Iris de hele week lesgeven.
Natuurlijk laten we ze niet zomaar gaan en nemen we op gepaste wijze afscheid van Tonny
lia, Niels en Marjon.
Juf Ellyne Groefsema, juf Kirsten de Groot-Koens en juf Mirjam Beekman-Niesten komen
volgend jaar team Frankendael versterken en stellen zich binnenkort zelf aan u voor.
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Extra ondersteuning
Daarnaast zal juf Georgette, de onderwijsassistente, 5 ochtenden in de week de groepen
extra ondersteunen. De leerlingen die extra zorg nodig hebben en groep 7/8 krijgen de
meeste uren van haar.
Wij mogen ook juf Kirsten verwelkomen op de Frankendael, zij is ook Intern Begeleidster en
komt juf Lisa versterken bij de leerlingenzorg. Daarnaast kan zij op geplande momenten
invallen in de andere groepen.
Administratie en ICT
Colinda zal net als afgelopen jaar de administratie beheren en meester Maarten ondersteunt
ons bij de ICT werkzaamheden.
Conciërge
Angelique blijft het vertrouwde gezicht om ons te ondersteunen bij alle werkzaamheden in
en rondom het gebouw.
Directietaken
Lisa Boerdijk (intern begeleidster) en ik nemen tot de herfstvakantie de taken van Renee
Zwaan over. Renee komt na de herfstvakantie 2 dagen terug als locatieleidster en vanaf de
Kerstvakantie 3 dagen.
Als u een specifieke vraag heeft over uw zoon of dochter wil ik u vragen contact op te
nemen met de groepsleerkracht. Voor andere vragen kunt u altijd bij ons terecht of een mail
sturen naar directie@obsfrankendael.nl
Lisa is aanwezig op maandag (na de zomervakantie) en dinsdag
Ik ben aanwezig op dinsdag en woensdag
Mocht u nog vragen hebben, kunt u altijd bij mij terecht.
Met vriendelijke groet,
Marie-José Tinebra
Directeur Obs Frankendael

