
 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
In deze nieuwsbrief vindt u de 
groepsindeling en het vakantierooster 
voor komend schooljaar. Voorafgaand 
aan het nieuwe schooljaar ontvangt u 
een uitgebreider datum- en 
activiteitenoverzicht. Bijgevoegd alvast 
de vakantiedata zodat u hier rekening 
mee kunt houden.  
 
Hartelijke groet,  
 
Team Nederwoud 

 
 
 

 
Formatie en groepsindeling 2022-2023.  
 
We zijn blij dat we u kunnen melden dat de formatie voor komend 
schooljaar weer rond is. Juf Anita van Eck gaat na de vakantie met 
zwangerschapsverlof en zal de tweede helft van het schooljaar weer 
inzetbaar zijn. Omdat juf Mechelien haar werkzaamheden wilde 
verminderen, kwam er vacatureruimte binnen een kleutergroep.   
We hebben juf Jaline Bouwheer daarvoor kunnen benoemen. Zij stelt zich 
hieronder alvast kort aan u voor. Ook juf Tjana Habermehl hoopt na de 
vakantie (weer) bij ons te starten, zij komt met haar gezin terug vanuit 
Malawi. We verwelkomen hen hartelijk en wensen allen een goede tijd 
toe! 
 
De groepsindeling voor aankomend cursusjaar is als volgt: 
 

Groep 2022-2023 
Stamgroep 1a  
(leerjaar 1-2) 
 

Johanneke de Koning (ma-vr)  
Mechelien Bos (di) 

Stamgroep 1b  
(leerjaar 1-2) 
 

Jaline Bouwheer (ma-wo, vr) 
Janneke de Vries (do-vr)  
 

Stamgroep 2  
(leerjaar 3-4) 

Anna Bolte (ma-do) 
Annet van der Rhee (do-vr) 
 

Stamgroep 3  
(leerjaar 5-6) 

Annette Bouw (ma-di) 
Tjana Habermehl (wo-vr) 
 

Stamgroep 4 
(leerjaar 7-8) 

Klaas Klein (ma-vr) 
Annette Landwaart (ma-di) 
 

Leerkrachtondersteuner 
 

Anita van Eck (ma-di, do-vr) 
 

Onderwijsassistent 
en/of BSO 

Anne den Braber (ma-di, do-vr) 
Marylou van den Hardenberg 
 

Extra ondersteuning Olga van Dijk (ma-do) 
Jantine van Steenbergen (di, do, vr)  
 

  
Zoals u kunt zien, hebben we in bijna alle groepen momenten dat beide 
leerkrachten aanwezig zijn. Deze extra formatie wordt o.a. ingezet voor extra 
ondersteuning (NPO-gelden) binnen de groepen, vervanging bij ziekte en in het 
kader van schoolontwikkeling.   
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De groepsindeling buitenschoolse opvang is voor 
aankomend cursusjaar als volgt: 
 

BSO Nederwoud 
 VSO 

7.00 – 8.15 uur 
NSO 
14.30 – 18.00 uur 

Maandag - Anne den Braber 
Dinsdag Anne den Braber Anne den Braber 

Marylou van den 
Hardenberg 

Woensdag - 
 

- 

Donderdag  Anne den Braber Anne den Braber 
Vrijdag - 

 
-  

 
 
Even voorstellen. 
 
Mijn naam is Jaline Bouwheer, ik ben 19 jaar oud en 
ik woon in Lunteren.  
Ik zit in mijn eerste jaar van de PABO-deeltijd studie 
op het CHE. Ik heb net de opleiding 
onderwijsassistent afgerond op het Hoornbeeck 
College en daarbij stond ik voor de instroomgroep 
en ben ik enthousiast geworden om echt voor de 
klas te gaan staan, 
met name de kleuters 
vind ik erg leuk om te 
doen.  
Ik woon nog thuis bij 
mijn ouders en vind 
het leuk om in mijn 
vrije tijd met 
vriendinnen af te 
spreken maar ook om 
met mijn hond door het bos te wandelen. Naast dat 
ik het erg leuk vind om met kinderen om te gaan 
ben ik ook graag sportief bezig waaronder 
voetballen en volleyballen. 
Ik heb erg zin in mijn komende periode bij jullie op 
het Nederwoud want ik vind het een leuke en 
leerzame uitdaging. Ik hoop op een goede tijd met 
elkaar. 
 
Met vriendelijke groet, 
Jaline Bouwheer 
 
 

Vakantierooster 2022-2023.  
 
We geven u een overzicht van de vakanties in het 
schooljaar 2022-2023. 

 

Vakanties Data 

Eerste schooldag 22-08-2022 

Herfstvakantie 24-10-2022 t/m 28-10-
2022 

Kerstvakantie 26-12-2022 t/m 06-01-
2023 

Voorjaarsvakantie 27-02-2023 t/m 03-03-
2023 

Goede Vrijdag, Pasen 07-04-2023 t/m 10-04-
2023 

Koningsdag 27-04-2023 

Meivakantie 24-04-2023 t/m 05-05-
2023 

Hemelvaartsdag en 
vrijdag 

18-05-2023 t/m 19-05-
2023 

Tweede Pinksterdag  29-05-2023 

Laatste schooldag  
(middag vrij) 

07-07-2023  

Zomervakantie  10-07-2023 t/m 18-08-
2023 

Kerstvakantie (groep 1 
en 2 vrijdag hele dag vrij;  
groep 5 t/m 8 vrijdag om 
12.30 uur vrij) 

23-12-2022 

Roostervrije dagen 
én Studiedagen  

02-09-2022; 05-09-2022; 
02-02-2023; 26-05-2023; 
20-06-2023  

 
  



 

 

Schoolontwikkeling: ‘The Leader in Me’ (CPS) 
 
Afgelopen schooljaar hebben we ons als team 
verder georiënteerd op o.a. een programma voor 
sociaal-emotioneel leren en burgerschap. Belangrijk 
vonden we hierbij dat dit programma aansloot bij 
onze identiteit, onze visie op onderwijs en bij onze 
pedagogische en didactische uitgangspunten. Een 
maatwerkprogramma dat we zelf als team kunnen 
vormgeven en toe kunnen passen in ons dagelijks 
handelen (en dus geen apart vak in ons lesrooster). 
Het bevorderen van zelfstandigheid en 
eigenaarschap is een belangrijk aandachtspunt, wat 
we in onze oriëntatie op de verschillende 
programma’s die er zijn, hebben meegenomen. We 
hebben uiteindelijk (unaniem) gekozen voor het 
programma van The Leader in Me (CPS).  
 
Over dit programma wordt o.a. het volgende 
geschreven: 
 
Wil je leerlingen helpen bij het ontwikkelen van 
sociaal-emotionele vaardigheden? Ze effectief leren 
communiceren? Beter leren samenwerken met 
anderen, zelfredzaam en ondernemend zijn? Je wilt 
graag dat kinderen hun basisschool goed doorlopen 
en daarna succesvol zijn in hun vervolgopleiding. 
Met de aanpak van The Leader in me heb je 
handvatten om dat op een gestructureerde en 
speelse manier te bereiken. 
 
Ieder kind is uniek en heeft unieke kwaliteiten. Ieder 
kind is een leider! 
 
The leader in me helpt leerlingen zelfstandiger te 
worden, initiatief te nemen, te plannen, doelen te 
stellen, huiswerk te doen, tijd te prioriteren, emoties 
te managen, rekening te houden met anderen, hun 
standpunt helder uit te drukken, conflicten op te 
lossen, te zoeken naar creatieve oplossingen, 
verschillen te waarderen en een evenwichtig leven 
te leiden. Het proces helpt leerlingen de 
vaardigheden en het zelfvertrouwen te ontwikkelen 
dat ze nodig hebben om verantwoordelijkheid te 
nemen, keuzes te maken en op te groeien tot een 
zelfstandige volwassene. 
 
Zie voor meer informatie: 
https://www.cps.nl/de-zeven-gewoonten-van-
stephen-covey 

De komende jaren gaan we op Nederwoud hiermee 
inhoudelijk aan de slag. Het komende schooljaar 
starten we met de implementatie, eerst vooral op 
teamniveau.  
 
In het eerste jaar wordt er met een team eerst 
gewerkt aan de eigen professionele ontwikkeling 
met een training 7 gewoonten. Dit een tweedaagse 
training. De eerste dag zullen de eerste 3 
gewoonten aan bod komen (betrekking op jezelf) en 
tijdens de tweede dag gewoonte 4 t/m 7 
(samenwerking met de omgeving). Op deze manier 
kunnen de collega’s, nadat zij eerst de verbinding 
hebben gelegd met zichzelf, makkelijker de 
vertaalslag maken naar het handelen in de school. 
  
Daarnaast is er een halve dag start/visie training 
met het team. Op deze dag wordt er een visie op de 
ontwikkeling van eigenaarschap/persoonlijk 
leiderschap geformuleerd met het team. Dit is het 
uitgangspunt voor het vervolg. 

  
Later in het jaar komt er ook een training voor een 
deel van het team. Zij zullen een werkgroep 
vormen, een zogenaamd lighthouseteam / 
inspiratieteam. In die rol zijn zij tijdens 
implementatie en uitvoering van het traject de 
‘kartrekkers’ en nemen zij de rest van het team 
hierin mee. Zo borgen zij de inhoud en stemmen 
samen met de adviseur de inhoud van de 
studiedagen af.   

  
Ook is er een dag implementatietraining. Er wordt 
dan met een team een plan gemaakt voor de 
introductie van de 7 gewoonten aan de leerlingen 
d.m.v. geplande activiteiten, integrale aanpak en 
voordoen. 
 
U heeft in het datumoverzicht kunnen zien dat de 
leerlingen op vrijdag 2 september en op maandag 5 
september vrij zijn. In eerste instantie hadden we 
onze drie studiedagen verspreid over het jaar 
ingepland, maar de tweedaagse teamtraining TLIM 
was helaas niet anders in te plannen. Daarom 
hebben we ervoor gekozen om direct aan het begin 
van het schooljaar twee studiedagen te plannen, 
zodat we toch kunnen starten met dit mooie 
programma! We hopen op uw begrip hiervoor. 

https://www.cps.nl/de-zeven-gewoonten-van-stephen-covey
https://www.cps.nl/de-zeven-gewoonten-van-stephen-covey

