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Onderwerp: Klassenverdeling 

Datum: 24-06-2021 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

In deze brief leest u de klassenverdeling van volgend schooljaar.  

 

 Dit schooljaar was het laatste jaar hier op school voor Meester Robin.  Meester Robin heeft 

een lange tijd bij ons op school gewerkt en verhuist binnenkort naar Overijssel 

 Ook nemen wij afscheid van juf Cecilia en juf Bouzja. 

 Juf Anoek komt volgend schooljaar ons team versterken! 

 

Voor vragen hierover bent u natuurlijk van harte welkom bij de directie.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Carina Tettero 
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Schooljaar 2021 – 2022 

 

 

 

 

 

 

Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Peuters 

Juf Petra 

Juf Daniela 

Juf Natascha 

Juf Petra 

Juf Natascha 

Juf Natascha 

Juf Daniela 

Juf Natascha 

juf Petra 

Juf Petra 

juf Daniela 

1/2A Juf Jessica Juf Jessica Juf Jessica Juf Jessica Juf Jessica 

1/2B Juf Nicole Juf Nicole Juf Nicole Juf Esther Juf Esther 

3 Juf Lisetta Juf Lisetta Juf Lisetta Juf Lisetta Juf Lisetta 

4 Juf Liesbeth Juf Liesbeth Juf Chantal Juf Liesbeth Juf Liesbeth 

5 Juf Anoek Juf Anoek Juf Anoek Juf Anoek Juf Anoek 

6 Juf Jolanda Juf Jolanda Juf Jolanda Juf Jolanda  Juf Chantal 

7 Juf Sandra Juf Sandra Juf Sandra Juf Sandra Juf Sandra 

8 Juf Gaby Juf Gaby Juf Gaby Juf Gaby Juf Liselotte 
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Beste ouders/verzorgers,  

 

Misschien heeft u het al gehoord van uw kind, maar ik ga aan het eind van dit schooljaar de 

Schabergschool verlaten. Met veel plezier ben ik 18 jaar hier gymmeester geweest. In die 18 jaar 

heb ik heel veel kinderen gymles mogen gegeven. Daar ben ik heel dankbaar voor. 

Eind juli gaan wij echter verhuizen naar het oosten van het land. We hebben in de provincie 

Overijssel een boerderij gekocht met een mooi stuk land. We hopen hier ons nieuwe geluk te 

vinden. 

Ik hoop dat uw kind tijdens mijn lessen met veel plezier heeft gegymd en dat hij/zij het mede 

hierdoor fijn vindt om te bewegen, spelen of sporten. 

Hopelijk kom ik u of uw kind in de toekomst nog eens tegen!  

 

Met een sportieve groet,  

Meester Robin 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Ik ben juf Anoek de Geer en kom aankomend schooljaar aan groep 5 lesgeven. Ik ben 6 jaar 

geleden begonnen met werken op een andere school in de Schilderswijk. De afgelopen 2 jaar heb ik 

op een speciaal onderwijs school in Den Haag gewerkt. In mijn vrije tijd sport ik graag, maar ik hou 

ook van lekker eten en drinken. 

Vanaf volgend schooljaar zal ik mijn best gaan doen om er samen met mijn nieuwe collega’s een 

gezellig en leerzaam jaar van te gaan maken! 

 

Groet, 

Juf Anoek de Geer 
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Beste ouders/verzorgers,  

 

Misschien heeft u mijn naam al eens voorbij horen komen bij uw kind maar ik ben meester Pim van 

Casteren. Na 3 jaar met veel plezier stage te hebben gelopen op de Meester Schabergschool zal ik 

vanaf aankomend schooljaar de nieuwe gymmeester worden van de school.  

In mijn vrije tijd vind ik het erg fijn om lekker sportief bezig te zijn, muziek te maken en de 

kookboeken in te duiken. 

Ik kijk erg uit naar dit nieuwe avontuur en zal er samen met mijn ‘nieuwe’ collega’s alles aan doen 

om er een leuk en leerzaam (gym)jaar van te maken! 

Tot snel.  

 

Met sportieve groet,  

Meester Pim van Casteren 

 

 

 

 

 


