
Betreft: formatieplaatje De Borgwal schooljaar 2022-2023

Bemmel, 23 juni 2022

Aan alle ouders/verzorgers,

Jullie hebben er even op moeten wachten, maar zojuist is de klap erop gegeven:

wij zijn eruit! De personele invulling voor volgend schooljaar is bekend. De

leerlingen zijn hier zojuist over ingelicht.

Zoals jullie in onderstaand overzicht kunnen zien en waar wij eerder al over

hebben gecommuniceerd, zullen wij komend schooljaar weer acht groepen

formeren. De personele invulling zal er als volgt uitzien:

Formatie De Borgwal, start schooljaar 2022-2023

Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

1/2A Dean Dean Dean Annelies
Annelies*

1/2B Wendy Wendy Annelies Wendy

3 Rianne Rianne Rianne Rianne Rianne

4 Anne Anne Anne Dean Dean

5 Demi Demi Demi Demi Demi

6 Karen Stijn Karen Karen Karen

7 Thijs Thijs Thijs Stijn Thijs

8 Christine Gerda Christine Gerda Gerda

* Groep 1 is iedere vrijdag vrij. De groepen 2 zijn dan samengevoegd.



Directie Christine Dinsdag, donderdag, vrijdag.

Kwaliteitsmedewerker onderwijs Lizet Uren verdeeld over wisselende
dagen.

Intern begeleider, leerkracht
wisselklas

Annemieke Maandag t/m donderdag.

Klassenassistent groep 1/2 Rozemin Uren en dagen in overleg.

Daltoncoördinator Anne Woensdagmiddag, vrijdagochtend.

Conciërge Vincent Alle dagen, tot 12.00 uur.

ICT Gerda Woensdag.

Muziekdocent Monique Donderdag en vrijdag.

Docent sport, spel en creatief Sam Alle dagen.

Extra begeleiding leesonderwijs Noortje Dinsdag, donderdag, vrijdag.

Wisselklas Rianne
Stijn

Vrijdagmiddag.
Maandag, woensdag, vrijdag.

Dinsdagmiddag 5 juli staat van 13.15 tot 15.15 uur de doorschuifmiddag op de

agenda. Alle leerlingen nemen dan een kijkje in hun nieuwe groep. De leerlingen

die volgend jaar instromen, zijn hierbij ook van harte uitgenodigd. De leerlingen

van de huidige groep 8 zijn deze middag vrij. De leerlingen die volgend schooljaar

in groep 1/2 zitten, mogen deze middag gewoon tussen 13.00 uur en 13.15 uur

naar binnen gaan via de deuren aan de achterkant van het schoolgebouw. We

hopen jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er nog vragen

zijn, dan horen wij dat graag.

Met vriendelijke groet, namens het team van De Borgwal

Christine van Mullem


