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Even voorstellen 

Beste ouders en kinderen van basisschool 't Bossche Hart. Mijn naam is 

Afke Visser. Ik ben getrouwd met Bart en heb twee dochters Puck en Bo. 

We wonen in Oudenbosch. De afgelopen jaren heb ik met veel plezier in 

Zegge gewerkt. Ik heb lesgegeven aan groep 1 t/m 4. Naast mijn werk 

vind ik wandelen en hardlopen leuk om te doen. Ik heb er erg veel zin in 

om volgend jaar te starten in groep 1/2 op 't Bossche Hart. Laten we er 

met z'n allen een leuk jaar van maken. Nu eerst lekker genieten van 

jullie vakantie! 

 

Ik ben Lindy Oomen, 31 jaar, getrouwd en 2 kinderen Naomi (4) en Jurrian 

(2). Ik woon in Oudenbosch. Na 10 jaar in Oud Gastel gewerkt te hebben, 

ga ik nu een nieuwe uitdaging aan in groep 4/5 op 't Bossche Hart. Ik werk 

op maandag, dinsdag en woensdag. Ik vind het in mijn vrije tijd leuk om 

gezellig af te spreken, te sporten en dingen te ondernemen met mijn gezin 

en familie.  

 

Over ruim 5 weken aan de slag bij jullie op school, tijd om me voor 

te stellen.... Ik ben Sylvia Smit, 59 jaar en woon in Bergen op Zoom. 

Ik heb twee zoons, die allebei in het buitenland werken en wonen. 

Ik vind het heel leuk om te tennissen, roeien, lezen, muziek 

luisteren, maar vooral om na de vakantie op 't Bossche Hart te 

komen werken. Iedereen een fijne vakantie met veel zon, water, 

avontuur, vooral veel plezier! Sylvia 

 

Hallo allemaal! Via deze nieuwsbrief wil ik me graag even voorstellen. Ik 

ben Jamie Suijkerbuijk, woon in Rucphen en ben 21 jaar oud. In mijn vrije 

tijd vind ik uitstapjes met mijn vriend en koken leuk om te doen. Afgelopen 

jaar ben ik afgestudeerd als leerkracht basisonderwijs en dit jaar zal ik te 

vinden zijn in groep 6/7 , 7/8 en tijdelijk in groep 3/4. Mocht u vragen en/of 

opmerkingen hebben dan kunt u altijd even binnen lopen.  
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Nog meer nieuwe gezichten 

Naast de nieuwe leerkrachten die zichzelf hierboven hebben voorgesteld verwelkomen we 

volgend schooljaar ook de volgende personen op ’t Bossche Hart: 

Polle Paantjens 

Polle kennen we als onze gymdocent. Volgend schooljaar zal hij elke dinsdag en woensdag als 

ondersteunende leerkracht aanwezig zijn op onze school. De komst van Polle is mogelijk door 

het geld dat is vrijgemaakt voor de werkdrukverlaging in het onderwijs. Polle zal in alle groepen 

staan zodat de leerkrachten op dat moment tijd hebben om zich op bijvoorbeeld 

administratieve taken of werkgroepen te richten. 

Susan Verhoeven 

Susan is een derdejaars PABO-student en zal elke dinsdag stage lopen in groep 6/7 bij juffrouw 

Mariska. 

Lisanne Broos 

Lisanne heeft een HBO-studie Orthopedagogiek gedaan en zit nu in het laatste jaar van de 

verkorte PABO-opleiding. In het tweede deel van het schooljaar komt zij stage lopen in groep 

1/2b. Vanaf het begin van het schooljaar zal zij bovendien elke maandag  werkzaam zijn als 

onderwijsassistent. 

 

Juffrouw Helma 

Juffrouw Helma is niet meer ingedeeld in één van onze groepen. Zij blijft wel verbonden aan 

onze school. Evenals vorig schooljaar zal zij op dinsdag en donderdag aan de slag gaan met 

kleine groepjes en individuele leerlingen.  

 

Afscheid 

Helaas moeten we ook afscheid nemen van twee van onze leerkrachten. Meester Joost en 

juffrouw Ellen hebben beiden een jaar bij ons gewerkt op invalbasis. Dat hebben zij beiden zo 

goed gedaan dat zij werkzaam blijven binnen ons bestuur, de Borgesiusstichting. Juffrouw Ellen 

gaat aan de slag in Zegge op De Mariadonk. Meester Joost zal volgend jaar les geven in St. 

Willebrord op fusieschool De Heilinde. We wensen hen een fijn en succesvol vervolg van hun 

carrière! 

 

 

 

 



 

Werkdrukverlaging 

De regering heeft geld vrijgemaakt voor het verlagen van de werkdruk in het basisonderwijs. Dit 

kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door vakdocenten aan te trekken of 

administratieve ondersteuning in te huren. Voorwaarde voor deze extra financiën was dat er 

een goed onderbouwd plan vanuit het team kwam. Wij hebben na teamoverleg gekozen voor 

het aantrekken van een leraarondersteuner. De leraarondersteuner mag zelfstandig een klas 

doen. Vanaf volgend schooljaar gaat Polle Paantjens (bekend als onze gymdocent) deze functie 

elke dinsdag en woensdag invullen. Hij zal op deze dagen de groep overnemen van onze 

leerkrachten, zodat zij tijd krijgen voor het bijwerken van hun administratie, leestoetsen, 

kindleergesprekken, etc. 

 

Onderwijs anders ingericht 

Zoals bekend hebben we volgend schooljaar alleen nog goed gevulde combinatiegroepen. Door 

de aanwezigheid van Helma en Lisanne hebben we mogelijkheden om ons onderwijs anders te 

organiseren: 

 De groepen 4 t/m 8 hebben hun roosters op elkaar afgestemd. De leeslessen en de 

rekenlessen worden in alle groepen op hetzelfde moment gegeven. 

 Bij deze vakken wordt op drie niveaus gewerkt (driestromenland). De instructie voor alle 

drie deze niveaus wordt in de groep gegeven door de leerkracht. 

 In de (gesplitste) groepen 4 en 7 gaan we dat anders doen komend schooljaar. Op 

maandag, dinsdag en donderdag worden de leerlingen die extra instructie nodig hebben 

uit de groep gehaald door Juf Lisanne en Juf Helma.  

 De overige leerlingen zijn, zoals in alle groepen, verdeeld in de basisgroep en de 

plusgroep die extra uitdaging nodig heeft. Omdat in groep 4a en 4b en in groep 7a en 7b 

dezelfde instructie gegeven moet worden, wisselen de kinderen van werkplek, zodat 

alle plusleerlingen bij elkaar zitten in een klas en alle kinderen met basisinstructie in de 

andere klas. 

 Op deze manier hebben de leerkrachten meer tijd voor hun instructie en begeleiding van 

leerlingen. 

 Bijkomend voordeel is dat de leerlingen van de opgesplitste groepen meer contact 

houden met de kinderen van hun parallelgroep. 

 

 

 

 



 

Hummelboschnieuws 

OP PSZ Hummelbosch vedwijnt een dagdeel. Op maandagmiddag waren er nog maar 4 

kinderen. De ouders van deze kinderen hebben al bericht gehad dat zij op een ander dagdeel 

geplaatst worden.  

Nancy Biemans heeft te kennen gegeven dat zij stopt bij Spelen=Leren. Zij werkte twee 

dagdelen in Bosschenhoofd. Door het verdwijnen van het dagdeel maandagmiddag en door te 

schuiven met de overige leidsters, hebben we onze resterende dagdelen (5 ochtenden) weer 

volledig ingevuld. 

Nancy zet haar carrière voort bij ’t Toverbosch waar zij al parttime werkte. We zullen haar dus 

nog vaak zien en wensen haar veel succes in haar nieuwe baan! 

 

Inloop 

Na afloop van de eerste schooldag willen we u graag weer in de gelegenheid stellen om kennis 

te maken met de nieuwe leerkracht(en) en om een kijkje te nemen in het klaslokaal en bij de 

werkplek van uw zoon/dochter. Op 20 augustus om 15.30 uur staat de koffie klaar! In de loop 

van schooljaar 2018-2019 hebben we nog drie dagen geselecteerd waarop u welkom bent om 

de klas binnen te lopen en het werk van uw kind te bekijken. 

 

Prettige vakantie! 

Voor iedereen een hele fijne, welverdiende vakantie. Tot maandag 20 augustus! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


