
 

 

Extra toegevoegd 2 losse bijlagen: 

1. Kinderen uit Gambia 

 
Start schooljaar 2020-2021 

Volgend schooljaar wordt het continue rooster aangehouden voorlopig t/m de 
kerstvakantie. Het is nu nog onzeker hoe covid 19 zich gaat ontwikkelen.  
De periode start schooljaar t/m de kerstvakantie wordt benut om een peiling te houden 

onder kinderen, leerkrachten en ouders over de ervaringen met het continue rooster. 
 

Groepsindeling leerkrachten schooljaar 2020-2021 
Hieronder ziet u alvast de indeling van de leerkrachten behorende bij de groepen. 
U ziet dat er twee nieuwe leerkrachten bij het team zijn gekomen. 

Mw. Nienke Pertijs en mw. Anouk Bastiaansen. 
 

Groep 1/2 A Mw. T. Aerts / Mw. J. Dingenouts 
Groep 1/2 B Dhr. R. Deckers 
Groep 1/2 C Mw. S. Kas / Mw. L. Mouws 

Groep 1/2 D Mw. E. van Merriënboer / Mw. J. Dingenouts 
Groep 3 A Mw. J. Lodewijks / Mw. N. Kuijstermans  

Groep 3 B Mw. N. Pertijs 
Groep 4 A Mw. R. Poppelaars / Mw. A. Bastiaansen  

Groep 4 B         Mw. L. van Ruiten / Mw. A. Bastiaansen 
Groep 5 A         Mw. S. van Diest 
Groep 5 B  Mw. M. Verhulst 

Groep 6 A Mw. K. Brans / Mw. D. Voet 
Groep 6 B Mw. V. Koevoets 

Groep 7  Mw. C. Pauly 
Groep 7/8 Dhr. J. Broos 
Groep 8            Dhr. J. van Dijk / Mw. A. Bastiaansen 

 
Groepsindeling leerlingen schooljaar 2020-2021 

De kinderen uit de vier groepen twee worden ingedeeld in twee groepen drie.  
De kinderen van de groepen drie gaan in een nieuwe samenstelling naar de groepen vier. 
De kinderen van de groepen 4 t/m 7 gaan in dezelfde samenstelling naar het volgende leerjaar. 

 
U ontvangt vrijdag 3 juli bericht bij welke leerkracht uw kind komt.  

Volgend schooljaar zullen de parallelgroepen nog meer intensiever gaan samenwerken.  
Meer informatie hierover ontvangt u in een nieuwsbrief begin schooljaar. 
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Even voorstellen 
Beste ouders en kinderen, 

Ik ben Juf Nienke, ik ben 24 jaar oud en woon in Zegge.  
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te lezen, creatief bezig te zijn en uit 
eten te gaan met vriendinnen.  

Komend schooljaar sta ik in groep 3, hier heb ik enorm veel zin in!  
Groetjes, 

Juf Nienke  
 
 

Ik ben Anouk, ik ben 26 jaar en ik woon in Prinsenbeek samen met mijn man Ramon.  
In mijn vrije tijd spreek ik graag af met vriend(inn)en, bijvoorbeeld om te gaan winkelen. 

Verder ben ik dol op carnaval en voetbal. Ik heb een seizoenkaart bij NAC waardoor ik 
elke wedstrijd bijwoon.   

Momenteel ben ik aan het afstuderen aan de pabo deeltijd. Daarvoor  
heb ik de opleiding onderwijsassistent op ROC Tilburg en  
sociaalpedagogische hulpverlening op Avans Breda afgerond.  

Voordat ik in het onderwijs ben gaan werken, heb ik gewerkt in de  
gehandicaptenzorg op een kinderdagcentrum en een logeerhuis waar 

kinderen van 0 t/m 18 jaar met een (ernstig) meervoudige beperking 
komen.  
Het huidige schooljaar heb ik gewerkt op basisschool Mariadonk in 

Zegge. Na de zomervakantie zal ik werkzaam zijn op basisschool 
Vinkenbos voor 5 dagen per week in verschillende klassen. Dit zal  

voornamelijk in de groepen 4 zijn en één dag in groep 8.  
Ik kijk uit naar het nieuwe schooljaar. Ik heb er heel veel zin in!  
Tot na de zomer!  

Groetjes Juf Anouk. 
 

Afscheid juffrouw Mariëtte 
Juffrouw Mariëtte neemt woensdag 8 april afscheid, na 45 jaar in het onderwijs 
werkzaam te zijn geweest, van basisschool Vinkenbos.  

We hebben het afscheid van juffrouw Mariëtte flink moeten aanpassen. We willen haar 
binnen de richtlijnen op woensdag 8 juli een mooi afscheid geven.  

 
Afscheid juffrouw Tamara, Iris, Yvonne, Romy en Sandra 
Juffrouw Tamara gaat volgend schooljaar op een andere school binnen de 

Borgesiusstichting haar LIO periode afronden. 
Juffrouw Yvonne werkt volgend schooljaar ook op een andere basisschool binnen onze 

stichting.  
Juffrouw Iris gaat volgend schooljaar volledig werken bij basisschool De Vindplaats in 
Schijf. 

Juffrouw Romy en juffrouw Sandra gaan werken op Heilinde en Uniek. Zij hebben 
juffrouw Sheila vervangen. We zijn op zoek naar een leerkracht de na de vakantie tot 

aan de herfstvakantie samen met juffrouw Lianda in groep 1-2 C kan werken.  
We bedanken alle juffen voor de inzet die zij hebben gegeven voor Vinkenbos. 
 

Afscheid groepen acht 
De kinderen van de groepen acht zijn zeer druk aan het oefenen om de musical. 

De musical is voor ouders en familieleden middels een beveiligde livestreaming te 
bekijken. Het afscheid van onze groepen acht verloopt ook anders dan in alle 

voorafgaande jaren.  
  



Bijlage 1: Kinderen uit Gambia 
 
Hallo leerlingen van het Vinkenbos, 
 
Alweer 2 jaar sponsoren jullie 7 kinderen die op de basisschool in Gambia zitten. 
Het gaat goed met Effoo, Modou, Mbassey, Allimatou, Yuss en Oumie. Met Ousman hebben we geen 
contact meer, hij is verhuisd naar familie in het binnenland, nadat zijn vader is overleden. Zijn moeder 
was al kort na zijn geboorte overleden. 
Ook in Gambia zijn er coronamaatregelen, de scholen zijn dicht sinds maart. Het verschil met hier is dat de 
kinderen geen thuisonderwijs krijgen. De meeste ouders kunnen niet lezen en schrijven.  
Kinderen hebben geen computer, laptop of tablet. Contact met school is er niet.  
De meisjes helpen nu thuis in het huishouden en de jongens doen klusjes in de tuin en helpen hun vader. 
In Gambia zijn de coronamaatregelen strenger dan in Nederland. De meeste mensen mogen niet meer 
werken en geen werk is geen geld. Daarom hebben we de gezinnen van de 7 sponsorkinderen een 
voedselpakket gegeven en zeep om goed de handen te kunnen wassen in deze coronatijd. Ze hebben rijst, 
olie en suiker gekregen. 
In Gambia is tot op heden maar 1 dode door de corona te betreuren en enkele tientallen mensen zijn 
besmet. Dat is heel veel minder dan in Nederland. 
 
Laten we hopen dat het met de corona mee gaat vallen en de kinderen weer snel naar school kunnen gaan. 
Jullie allemaal bedankt voor het sponsoren, namens de Gambiaanse kinderen. 
 

 

 
 
 
 


