
   

 

  

  

            

  

 

 

 

 

Nummer  10 

25 juni 2021 

Beste ouder(s) en verzorger(s), 

Hierbij maken wij de formatie voor het schooljaar 2021-2022 bekend: 
 

  
Directeur 

Marion de Fijter  
ma-di-wo-do-vr 

Adjunct-directeur 
Dunja van Wingerden 

di-do-vr 

        
Groep 1/2a 
Jacinta Philips: ma-di-wo 
Jacinta Philips/Monique van Dijk-Gruiters: voorlopig op 
do-vr 

Groep 1/2b 
Annika van Enckevort: ma-di-wo 
Vivianne Florax: do-vr 

        
Groep 1/2c 
Chantal Groeneveld: ma-di-wo-do-vr 

Groep 1/2d 
Monique van Dijk-Gruiters: ma-di-wo 
Mariska v/d Berg: wo-do-vr 

 



 

 

 

    

 

Groep 1/2e 
Usha Ramtahalsing: ma-di-wo-do-vr 
 

 

     
Groep 3a 
Dewi Trappenburg: ma-di-wo-do-vr 

Groep 3b 
Tom Peverelli: ma-di-wo-do 
Carola de Jong: vr 

  
Groep 4a 
Iris Zijderveld: ma-di-wo-do-vr 

Groep 4b 
Esmay Kieboom: ma-di-wo-do-vr 

 

       
Groep 5a 
Charlotte Dubbeldam ma-di-wo-do-vr 

Groep 5b 
Nathalie Deijs: ma-di 
Corien Verkaik: wo-do-vr 

 

  



 

 

 

     
Groep 6a 
Daniëlle Schreuders: ma-di-wo-do-vr  
 

Groep 6b 
Winke van den Heuvel: ma-di 
Sabina Hollink: wo-do-vr 

  
Groep 7a 
Robert Rienks: ma-di-wo-do-vr 

Groep 7b 
Maaike van Hoek: ma-di-do-vr 
Dunja van Wingerden: wo 

              
Groep 8a 
Marleen Post: ma 
Lars de Klein: di-wo-do-vr 

Groep 8b 
Lida van Zanten: ma-di-wo  
Danielle Schalkwijk: do-vr 
 

        
Intern begeleidster 1-8 
Marleen Post: di-wo (a-groepen) 
Carola de Jong: ma-di-do (b-groepen en kleuters) 

Leerkrachtondersteuner: 
Elma Vink: ma-do-vr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

Vakleerkracht gym 
Carla Moret: ma-wo-do 

 

  
Administratie 
Trees Moon: ma-wo-vr (ochtenden) 

Pauzebegeleiding/conciërge 
Sacha Oosterling: ma-di-do-vr 

                
Beheerder/conciërge 
Farid Siavash: ma-di-wo-do 
Nel Meijdam: ma-di-do-vr 

Ondersteuning conciërge  
Andy Snoek: di 
Demi Osenga: ma-di-do 

 

Onze school groeit en dat betekent dat u in dit overzicht een 5e kleutergroep ziet staan. Een prachtig gebaar van 
ons bestuur dat ons in staat heeft gesteld om dit te realiseren. Zo starten de kleutergroepen met fijne aantallen 
van ongeveer 20-21 leerlingen.  
 
In dit overzicht mist u Sharona Duyzer. Zij zal komend schooljaar gebruikmaken van haar zwangerschaps- en 
ouderschapsverlof. Zij zal terugkeren in schooljaar 2022-2023. 

Ook mist u de volgende zeer gewaardeerde collega’s: 

Monique Zillig (onderwijsassistente). Zij gaat op zoek naar een nieuwe uitdaging. 

Michelle van Steenis (1-2 d) en Melissa Groeneveld (adjunct- directeur). Zij hebben een nieuwe uitdaging 
gevonden bij een ander bestuur. Michelle gaat aan de slag als juf in Lexmond en Melissa wordt 
kwaliteitscoördinator onderwijs bij cluster Vianen/Zederik van Stichting O2A5. 

Maartje van Houwelingen (1-2d). Zij maakt gebruik van mobiliteit binnen onze Stichting OVO en gaat naar de 
Montessorischool Hoog Dalem. 

Marit de Koning (5a). Zij gaat terug naar haar stamschool, de Graaf Reinaldschool. 



 

 

 

Al deze collega’s zijn toppers in hun werk en we zullen hun inbreng en deskundigheid gaan missen. Uiteraard 
wensen we ze veel succes met hun nieuwe baan en toekomstige werkzaamheden! 

Naast het vertrek van collega’s komen er ook nieuwe mensen bij! Wij heten 

Dunja van Wingerden (adjunct-directeur) 

Charlotte Dubbeldam (leerkracht groep 5a) 

Maaike van Hoek (leerkracht 7b) 

van harte welkom op onze school! We hopen dat jullie een prachtige periode tegemoet gaan. 

Tevens een bijzondere vermelding voor onze collega Chantal Groeneveld. Van onderwijsassistente naar 
gediplomeerd juf. Van harte gefeliciteerd, Chantal! 

Tot slot wil ik graag vermelden dat de indeling van de kleutergroepen en de verdeling van de groepen 2 naar 3 
separaat aan de ouders van de betreffende groepen wordt verzonden. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
IKC Merweplein 
Marion de Fijter, 
Directeur 
 
Aanpassingen protocol basisonderwijs 

Met ingang van 26 juni geldt een nieuw protocol.  

Dit betekent dat we de volgende aanpassingen doorvoeren: 

- De cohortenregeling (scheiding van groepen) wordt afgeschaft. 
- De schooltijden gaan terug naar de normale tijden: 

▪ Looproutes en haal- en brengzones blijven gehandhaafd 
▪ ’s Morgens gaan de deuren voor de leerlingen open om 8.20 uur, lessen starten om 8.30 uur 
▪ Leerlingen van groep 5-8 komen zoveel mogelijk zelf naar school 
▪ Leerlingen gaan op de lange dagen uit om 14.45 uur. Op woensdag om 12.30 uur en de onderbouw 

(groep 1 t/m 4) op vrijdag om 12.00 uur 
▪ Volwassenen hanteren afstand van 1,5 m 
▪ Indien gewenst of wanneer de 1,5 m niet te garanderen is met mondkapje 

- De musical kan plaatsvinden met inachtneming van de 1,5 m afstand tussen volwassen. Het aantal 
mensen wordt beperkt, zodat de afstand gegarandeerd kan worden. 

- Excursies kunnen alleen plaatsvinden op loopafstand in de buitenlucht. We gaan nog niet met groepen in 
de auto op pad. 

- Het zogeheten ‘snottebellenbeleid’ blijft van kracht. 
- Komt u zoveel mogelijk lopend of met de fiets! 

Wij volgen het landelijk protocol, dat verplichte regels en adviezen bevat. Sommige zaken moeten we dus 
uitvoeren, andere zaken zijn ter overweging. Als school hebben we gekozen voor een aanpak gebaseerd op drie 
criteria: is het veilig, is het verantwoord en is het uitvoerbaar? Onze leerkrachten doen er alles aan om onze 
leerlingen een fijne en onbezorgde tijd op school te geven en de dag gezellig en zo normaal mogelijk te laten 



 

 

 

verlopen. Ook vragen wij hierbij om uw hulp en u te houden aan de nu geldende richtlijnen. We vinden het erg 
fijn om te zien en te merken dat veel ouders dit ook zeker doen. 
 

Gegevens delen met de GGD 
Het ministerie van OCW heeft vastgesteld dat een school bepaalde informatie over personen met de GGD mag 
delen om ervoor te zorgen dat het bron- en contactonderzoek goed kan worden uitgevoerd. Het gaat uitsluitend 
om de volgende gegevens van leerlingen die mogelijk als categorie 2 (nauw contact) of 3 (overig contact) worden 
aangemerkt:  
de naam, de geboortedatum, het telefoonnummer en/of e-mailadres van de leerling of van diens ouders als de 
leerling jonger is dan 16 jaar, of de leerling op één of meerdere specifieke dagen op school aanwezig was (de 
presentie-/absentielijst).  
 
Als ouders of leerlingen niet willen meewerken aan bron- en contactonderzoek, kunnen zij daar bezwaar tegen 
maken bij de school en/of de GGD, zodat er geen persoonsgegevens van deze leerlingen worden verstrekt aan de 
GGD.  
Scholen hoeven echter niet vooraf expliciet om toestemming te vragen. 
 
Mocht er een besmetting plaatsvinden in een groep en u wilt niet dat gegevens worden gedeeld, geef dit dan op 
dat moment door aan de groepsleerkracht. 
 
Nationaal Plan Onderwijs 
Wellicht heeft u via de media iets gehoord over het Nationaal Plan Onderwijs, afgekort NPO. 
 
De overheid stelt extra financiële middelen beschikbaar om de eventuele achterstanden die door het 
thuisonderwijs zijn ontstaan, weg te werken. 
 
Iedere school maakt een scan om informatie te verzamelen waar behoefte aan is. Per school kan dit namelijk 
anders zijn. In overleg met het team en de MR zal het managementteam een plan opstellen. We verzamelen 
zoveel mogelijk input. Mocht u tips en/of adviezen hebben hoe we deze middelen zouden kunnen inzetten dan 
kunt u deze mailen voor 2 juli naar: administratie.merweplein@stichtingovo.nl. 
Voor meer informatie over het Nationaal Plan Onderwijs zie: 

https://www.nponderwijs.nl 

 

Activiteiten 
Studiedag woensdag 30 juni 2021 
Zomerfeest kleuters vrijdag 2 juli 2021 
2e rapport vrijdag 2 juli 2021 
Kinderen 's middags vrij vrijdag 16 juli 2021 
Zomervakantie maandag 19 juli t/m vrijdag 27 augustus 2021 

 

mailto:administratie.merweplein@stichtingovo.nl
https://www.nponderwijs.nl/


 

 

 

Verjaardagen t/m 31 juli 

Onderstaande kinderen vieren binnenkort hun verjaardag. 

 

datum juli  datum juli  datum juli  datum juli 

1 juli Yente  9 juli Bushra  16 juli Georgios  22 juli Mila 

4 juli Lova   Jurre  17 juli Tessa  23 juli Sienne 

5 juli Joah  10 juli Milan   Diana  25 juli Tara 

 Lotte  11 juli Stef  19 juli Senna  27 juli Aïden 

 Fedde   Maura   Dawin  29 juli Rosa 

6 juli Noud  12 juli Demi   Fano  31 juli Abel 

 Amir  15 juli Yara  20 juli Bastiën    

    Anniek       
 

 


