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OBS De Zilveren Maan 
Ladderhaak 1 
2421 NK  Nieuwkoop 
Tel : +31 172 52 00 65 
Email : info@obsdezilverenmaan.nl 

 
Nieuwsbrief 9 juni ’22 

Teamindeling schooljaar 2022-2023 
 
Zoals u gewend bent, wordt de presentatie van de 
verdeling van de leerkrachten over de groepen 
altijd voorafgegaan door een aantal belangrijke 
mededelingen. In deze nieuwsbrief brengen we u 
graag op de hoogte. 
 
Personeelsleden die afscheid nemen 
Over een aantal weken nemen we afscheid van 
maar liefst vier (groeps)leerkrachten. De bovenste 
drie gaan genieten van hun prépensioen.  
 
De afscheidnemende groepsleerkrachten zijn: 

• Carolien Houtkamp. 

• Helen van Lente. 

• Renette Zondergeld. (IB) 

• Floor Driessen . 
 

Gezamenlijk hebben zij 98! Jaar bij De Zilveren 
Maan (of de voorlopers daarvan) gewerkt. Dat is 
echt uniek. Het geeft maar weer aan dat De 
Zilveren Maan een fijne plek is om te werken. 
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We nemen ook afscheid van Floor Driessen als groepsleerkracht. Vanwege stemproblematiek is zij 
helaas genoodzaakt te stoppen met werken als leerkracht voor de groep. Wat haar invulling op De 
Zilveren Maan volgend schooljaar zal zijn, of dat ze ergens anders aan de slag gaat, is nog niet 
duidelijk. Floor is 12 jaar geleden begonnen als groepsleerkracht toen zij net afgestudeerd was. Ze 
heeft hier al deze jaren met heel veel plezier gewerkt.  
 
Nieuwe collega 
Vanaf het nieuwe schooljaar verwelkomen we een nieuwe (fulltime) collega. Haar naam is Eliza 
Amling. Eliza was in het schooljaar 2020-2021 stagiaire in de onderbouw. Wij waren erg onder de 
indruk van haar enthousiasme, kennis en vaardigheden. We zijn daarom blij dat we deze jonge 
leerkracht aan onze school kunnen binden.  
 
Werkdagen 
In het teamplaatje hieronder staat welke leerkrachten in de verschillende groepen werken. De 
precieze werkdagen per leerkracht zijn nog niet overal duidelijk. Hierover wordt u later 
geïnformeerd.  
 
Overige functies en taken 
Naast groepsleerkrachten zijn er nog andere medewerkers binnen onze school. Het gaat dan 
bijvoorbeeld om de administratief medewerker of de onderwijsassistent. Deze personen leveren 
een belangrijke bijdrage aan het reilen en zeilen van de school en daarmee aan de ontwikkeling 
van uw kind.  
 

 

 

Groep Leerkracht Aantal dagen
1-2a Eliza Amling 5 dagen

1-2b Kartini van Zanten 3 dagen

Ellen van Vliet 2 dagen

1-2c Alma Helder 4 dagen

Ellen van Vliet 1 dag

3a
Henny van Wieringen 2 dagen

Rianne Vervoorn 3 dagen

3b
Denyse Groeneveld 3 dagen

Helga van der Voorn 2 dagen

Groep Leerkracht Aantal dagen

4a Monique Verschut 4 dagen

Vacature             1 dag

4b
Yvonne 

Hoogervorst
5 dagen

5a Winnie van Kins 3 dagen

Vacature             2 dagen

5b Saskia Mons 3 dagen

Bram Owel 2 dagen

6a Rosanne van Dam 3 dagen

Inge Verkleij 2 dagen

6b Marjolein Volkers 4 dagen

Inge Verkleij 1 dag

7 Anke Pommé 2 ½ dag

Elise van Leeuwen 2 ½ dag

8 Marc Serrarens 4 dagen

Madelon Droogh 1 dag

NB: Zoals eerder met u gecommuniceerd worden de  
twee groepen drie (15 leerlingen) medio februari 
samengevoegd en starten we een extra kleutergroep 
(1-2d). Denyse en Helga zullen dan de leerkrachten 

van deze groep worden. 
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Overige Medewerkers 

Functie Naam Dagen 

ICT/ondersteuner Haico Volkers ma-di-do-vr (ochtenden) 

Adm. Medewerker Hanneke de Knegt di en do (ochtenden) 

Vakleerkracht 
Rick Bruggeman 

di-wo-do-vr 

Onderwijsassistent Adrie Groot dagen nog nader te bepalen 

 Aylina van Rooij dagen nog nader te bepalen 

Intern begeleider 1-4 William Bastiaan ma-di-wo-do (ochtenden) 

Intern begeleider 5-8 Madelon Droogh dagen nog nader te bepalen 

Directeur Vacature ma-di-wo-do-vr 

Schoolreisje 9 september 
Nog heel even naar school en dan begint 
de zomervakantie alweer. We zijn blij te 
kunnen mededelen dat de kinderen van 
groep 1 t/m 7 zich alvast kunnen 
verheugen op het schoolreisje dat is 
gepland op 9 september.  
De organisatie is al een tijd in volle gang. 
We hebben weer bestemmingen en 
activiteiten uitgestippeld die aansluiten 
bij de leeftijd en belevingswereld van de 
kinderen.  
 
Met groepen 1-2 kijken we uit naar een 
feestdag vol plezier bij Speeltuin 
Zuideinde in Nieuwkoop. 
Groep 3-4 kan zich verheugen op een 
heerlijke dag in Linnaeushof.  
Groep 5-6 reist af naar het 
Zuiderzeemuseum en traditiegetrouw mag groep 7 een dag ravotten in Speelnatuur Tiengemeten. 
 
We hebben ons ook dit jaar weer ingezet om de kosten van de schoolreis zo laag mogelijk te 
houden. Voor groepen 1-2 is dit € 12,50. De overige groepen betalen € 22,50.  
Wij vragen het bedrag over te boeken via het betaalverzoek dat u binnenkort van uw leerkracht 
ontvangt via het Ouderportaal. Uw kind krijgt ook een briefje mee van de leerkracht met het 
bedrag en rekeningnummer, de mogelijkheden voor contante betaling of betaling in termijnen. 
Wij hopen dat u begrijpt dat er prijsverschillen bestaan en ons uiterste best doen de schoolreis 
voor alle leerlingen betaalbaar, gezellig en onvergetelijk te maken! 
 
Leerkrachten & OR-leden Schoolreiscommissie 

Ouders met bus of aanhangwagen 
gezocht 30 juni en 1 juli. 
 

We zijn op zoek naar ouders met een busje of 
aanhangwagen die tijd hebben om de spelletjes 
op te halen uit Gorinchem (57 km) en ook weer 
terug te brengen. Alleen ophalen of wegbrengen 
is ook een optie. Het ophalen kan op 
donderdagmiddag/avond 30 juni.  

Het wegbrengen vrijdagmiddag/avond 1 juli.  

Mocht je kunnen helpen, stuur dan een berichtje 
naar de klassenouder van de groep via het 
ouderportaal. De benzine wordt uiteraard 
vergoed.  

Bedankt namens de school en de ouderraad. 
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Toezicht tijdens buitenspelen 
Dit schooljaar hebben we voor het eerst gewerkt met een zogenoemd continurooster. Met de 
medezeggenschapsraad is afgesproken dat we dit rooster minimaal vijf jaar hanteren.  
 
We bekijken aan het einde van ieder schooljaar of er redenen zijn om binnen het continurooster 
zaken aan te passen. Er blijft natuurlijk altijd wat te schaven aan een nieuwe werkwijze.  
 
Na een jaar moeten we vaststellen dat het uitvoeren van het toezicht tijdens het (buiten) spelen 
alleen goed georganiseerd kan worden als we gebruik maken van extra personeel van buiten de 
school. 
 
Dit jaar waren Ada Tigchelaar en Jolanda Jung iedere dag aanwezig om de kinderen te begeleiden 
tijdens het buitenspelen. Beide dames hebben dit geweldig gedaan. Jolanda en Ada zijn heel lief 
voor de kinderen en zijn vooral erg relaxed en flexibel. Soms vergeten we weleens hoe fijn het is 
dat we deze ‘vaste waarden’ tot onze beschikking hebben. Zoals het er nu naar uit ziet zetten 
beide dames hun werkzaamheden volgend jaar voort! 
 
De vrijwilligersvergoeding die wij aan de toezichthouders geven, is dit schooljaar vanuit de school 
betaald. Het gaat niet om grote bedragen maar het zijn wel kosten waar de school geen 
vergoeding voor krijgt. Volgend jaar willen we met een derde vrijwilliger gaan werken. Het is 
gebleken dat het werken met twee vrijwilligers een erg smalle basis is.  
 
We hebben met de medezeggenschapsraad gesproken over de mogelijkheid van het vragen van 
een vrijwillige ouderbijdrage voor het toezicht tijdens het buitenspelen van de leerlingen. De 
oudergeleding van de MR heeft aangegeven dat het vragen van een bijdrage kan, mits het bedrag 
dat wordt gevraagd niet te hoog wordt. 
 
Volgend schooljaar willen we ouders een vrijwillige bijdrage gaan vragen van € 18,00 per leerling 
per jaar. Dit is een klein bedrag, maar toereikend. Dit komt ook doordat eigen personeelsleden 
worden ingezet tijden de pleinwacht. Als we alleen met betaalde krachten gaan werken, zou de 
bijdrage veel hoger zijn. 
 
Wij hopen op uw begrip. Aan het begin van het nieuwe schooljaar krijgt u bericht over de wijze 
waarop de vrijwillige bijdrage kan worden voldaan.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Marcel Blaauw 
 


