
 
 
 
Beste ouders, 

 

Volgend schooljaar kunnen we 15 groepen formeren. De beschikbare formatieve ruimte voor onze 

school is zoveel mogelijk naar de groepen gegaan.  

We hebben ervoor gekozen de groepen twee naar de groepen drie en de groepen drie naar de 

groepen vier te herverdelen. Ouders/ verzorgers ontvangen vandaag een schrijven waarin staat in 

welke groep hun kind komt.  

De groepen vier t/m zeven gaan in dezelfde samenstelling naar het volgend leerjaar.  

Groep 4A naar groep 5A, groep 4B naar groep 5B, groep 5A naar groep 6B, groep 5B naar groep 6A 

groep 6 naar 7, groep 6/ 7 naar groep 7/ 8 en groep 7 naar groep 8. 

 

Groep 7-8 gaat naar de ruimte  boven de sportzaal. De kinderen van deze groep zijn met regelmaat 

op Vinkenbos aanwezig.  

Borgesiusstichting is met de directie van Vinkenbos en Kober in overleg met de gemeente over de 

huisvesting van IKC Vinkenbos. Zowel de voorschoolse opvang als de basisschool komen ruimtes 

tekort. Er is vorig schooljaar in samenwerking met de gemeente Rucphen en een extern bureau een 

integraal huisvestingsplan gemaakt. IKC Vinkenbos krijgt een uitbreiding van drie ruimtes. Het 

overleg hierover is gestart. Volgend schooljaar kunnen we u meer vertellen.  

 

Juffrouw Ineke is vier dagen ambulant voor directietaken voor Vinkenbos en school overstijgende 

directietaken voor de Borgesiusstichting, clusteroverleg met Martinus Rucphen en Vindplaats Schijf, 

overleg met gemeente Rucphen e.d.  

• Meneer John is vier dagen ambulant voor zijn werkzaamheden als intern 

begeleider.  

Woensdag is meneer John niet op school aanwezig. 

• Juffrouw Lianda, juffrouw Lotte en meneer Johnny hebben ambulante tijd om hun 

taak als bouwcoördinator uit te voeren.  

• Juffrouw Elsemieke is een dag ambulant voor ict werkzaamheden/digicoach.  

• Juffrouw Kim is woensdag in Schijf, waar zij samen met juffrouw Cathy leerlingen 

gaat begeleiden in een Plusklas van basisschool Vinkenbos, basisschool Martinus 

Rucphen en basisschool De Vindplaats Schijf.  

• Juffrouw Miriam, juffrouw Maud, juffrouw Tessa en juffrouw Amber zijn werkzaam 

als onderwijsassistent op onze school. 

• Meneer Richard is t/m 13 november op maandag en woensdag conciërge op de 

Bukehof in Oudenbosch. Meneer Richard is dinsdag en donderdag werkzaam bij 

Vinkenbos.  

• Meneer Ad is drie dagdelen op school aanwezig voor ondersteunende taken. 

• Juffrouw Adje komt vier ochtenden per week helpen op school.  

• Karin werkt iedere ochtend als administratief medewerkster op onze school. 
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• De 4 kleutergroepen blijven in de huidige lokalen.   

• De groepen 3 blijven in dezelfde lokalen aan de kant van het Kloosterplein. 
• De groepen 4 in de ‘nieuwbouw’ beneden aan de kant van de sportzaal 
• De groepen 5 in de ‘nieuwbouw’ beneden aan de kant van het Fatimapark. 

• Groepen 6, 7 en 8  in de ‘nieuwbouw’ boven. 
• Groep 7/ 8 komt in het lokaal boven de sportzaal.  

 
 

Nieuwe 
groep 

2020/2021 

Leerkrachten 

1/2 A TessaAerts (maandag, dinsdag, vrijdag) 

Jolanda Dingenouts (woensdag, donderdag) 

1/2 B Ronald Deckers 

 

1/2 C Sheila Kas (maandag, dinsdag, vrijdag) 

Lianda Mouws (woensdag, donderdag) 

1/2 D Elsemieke van Merriënboer (maandag t/m donderdag) 

Jolanda Dingenouts (vrijdag) 

3 A Joyce Lodewijks (maandag, dinsdag, vrijdag) 
Noortje Kuijstermans (woensdag en donderdag) 

 

3 B Nienke Pertijs 

 

4 A Rianne Poppelaars (dinsdag t/m donderdag) 

Anouk Bastiaansen (maandag en vrijdag) 

       4 B Lotte van Ruiten (maandag, woensdag t/m vrijdag) 
Anouk Bastiaansen (dinsdag) 

 

5 A Sabine van Diest 
 

5 B Marijke Verhulst 
 

6 A Kitty Brans (maandag t/m woensdag) 

Denise Voet (donderdag, vrijdag) 
 

       6 B Vicky Koevoets 
 

7  Cynthia Pauly 
 

7/ 8 Jeroen Broos 
 

8  Johnny van Dijk (maandag t/m woensdag en vrijdag) 
Anouk Bastiaansen (donderdag)  

 


