Rozenburg, 28 juni 2019

Beste ouders,verzorgers,

In deze brief willen we u puntsgewijs informeren over het schooljaar 2019-2020.
1. Directie
Het komend schooljaar zullen Martine Breukel en Mariska Schuiteboer gezamenlijk de
directie van OBS De Phoenix vormen. Martine Breukel zal op maandag en donderdag
aanwezig zijn; Mariska is op de andere dagen aanwezig.
Martine is thans directeur op de OBS Van Rijckevorselschool in Hoek van Holland. Deze
school behoort ook tot de BOOR-scholen (Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam). Zij
zal volgend schooljaar nog steeds twee dagen op deze school leiding geven. Juf Mariska
is de eerste aanspreekpersoon.
Mariska is sinds augustus 2017 intern begeleidster op onze school. Zij zal grotendeels
haar taken overdragen (zie IB).
Deze nieuwe constructie heeft een tijdelijk karakter. Er wordt in het najaar opnieuw een
sollicitatieprocedure voor een directeur (wtf 1,000) opgezet.
2. Teamindeling
We zijn er trots op, dat alle vacatures voor het komend schooljaar zijn ingevuld. We
starten met 12 groepen en ca. 290 leerlingen. De indeling van de leerkrachten ziet er als
volgt uit:
Groep 1/2A: juf Karla
Groep 1/2B: juf Lillian (ma,di,do,vr) en meester Martijn (wo)
Groep 1/2C: juf Lilliun
Groep 3A: juf Priscilla (ma,di,do,vr) en juf Lillian (wo)
Groep 3B: juf Janine (ma,di) en juf Marianne (wo t/m vr)
Groep 4:
juf Esther (ma,di,do) en juf Lindsay (wo,vr)
Groep 4/5: juf Sandra
Groep 5:
juf Renee
Groep 6A: juf Nikki
Groep 6B: juf Marijn (ma,di) en juf Samantha (wo t/m vr)
Groep 7:
Juf Iris (ma) en juf Chantal (di t/m vr)
Groep 8:
Juf Linda (ma,di,do,vr) en juf Angela (ma.o, di.o, wo, do.o, vr.o)
Juf Judith zal op maandag en dinsdag de Engelse lessen gaan verzorgen. Zij doet dit al
jaren op haar huidige basisschool in Poortugaal.
Juf Ted verzorgt op vrijdag de gymlessen.

3. Instroomgroep kleuters
Na de kerstvakantie starten we opnieuw een instroomgroep voor nieuwe kleuters. Het
team en M.R. zijn in gesprek over de extra klas, die dan nodig is. U wordt hierover het
volgend schooljaar geïnformeerd.
4. Indeling klassen
De groepen 6A, 7 en 8 krijgen les op de dependance. Groep 6B krijgt het oude speellokaal
toebedeeld. Groep 8A is op vier ochtenden (ma,di,do en vr) in het lokaal op het
achterplein.
5. Interne Begeleiding
De huidige IB-er, juf Mariska, gaat zich drie dagen bezig houden met de directievoering
van de school (zie punt 1). Juf Janine wordt op woensdag t/m vrijdag de nieuwe Intern
Begeleidster. Op donderdag zal zij deze werkzaamheden samen met juf Mariska doen. Juf
Janine heeft de opleiding voor IB-er gevolgd.
6. Schooltijden
De eindtijd op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag gaat veranderen. De leerlingen
gaan op deze dagen om 14.30 uur naar huis. Op de woensdag verandert er niets.
Zoals u ook in de schoolgids kunt lezen gaan onze leerlingen ca. 80 uur extra naar school.
We hebben echter moeten bezuinigen op de Brede School activiteiten. Volgend schooljaar
zijn er geen technieklessen meer.
7. Brede schoolactiviteiten
Ook volgend schooljaar zijn er onder schooltijd verschillende activiteiten. Een opsomming:
– muziek en kleuterclub in de groepen 1/2
– muziek in de groepen 3 en 4
– muziek, schaaklessen (6x per jaar) en ICT-lessen in de groepen 5 t/m 8
Na schooltijd zijn er schaaklessen, blokfluitlessen en gaan we een kinderkoor starten.
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij ondergetekende of Mariska Schuiteboer.
Met vriendelijke groet,
Piet van Genderen
(directeur OBS De Phoenix, tot 1 augustus 2019)

