
 

                                                              

 

 

Sterrenflits 03-07-2020  

 

Van de directie  

Zoals in de vorige Sterrenflits al stond 

aangegeven, ontvangt u deze week een extra 

Sterrenflits. Hierin vindt u de groepsverdeling 

en de formatie. Ook kunt u in deze Sterrenflits  

kennismaken met nieuwe collega’s en nemen 

vertrekkende collega‘s afscheid van u.  

Wij wensen u veel leesplezier.  

 De Groepsverdeling voor het schooljaar 

2020-2021 

In het onderstaande schema vindt u de 

groepsverdeling voor het komende schooljaar.  

Zoals u waarschijnlijk al heeft bemerkt, is de 

groepsverdeling afwijkend in vergelijking met 

het afgelopen schooljaar. Zo kent de school 

volgend schooljaar twee groepen 3 en naast de 

groepen 5 en 6 ook een combinatie groep 5/6. 

Dit heeft alles te maken met de grote aantallen 

leerlingen in deze groepen, die wij op deze 

wijze gelijkmatiger kunnen indelen. De ouders 

van de combinatie groep 5/6 en de groepen 3 

worden hierover apart geinformeerd.  

In het kader van de AVG mogen wij u geen 

namen van kinderen in de groepen verstrekken. 

Groep  Ruimte  Personeel  
1/2a  OB blauw groen Ellen Wien 

Lianne van Eijk 
1/2b OB oranje Carmen Kroon 

Erna Lammens 
3a OB groen blauw Liesbeth Soede 

Mariska van der Wal  
3b Onderdeurtje  Mariska den Boer 

Lianne van Eijk 
   Bouwcoördinator OB Liesbeth Soede 

 
  4e leerkracht / OA 

 
Joke van Vliet  
 

4 MB groen Simone Meerkerk 
  

5 MB blauw Cora van den Berg 

Yvonne van Rooijen* 
5/6 MB oranje Yvonne Janmaat  

Danielle Versteeg 
 Bouwcoördinator MB 

 
Yvonne Janmaat 

 4e leerkracht / OA 
 

Heidi Rutenfrans 

6 BB oranje Carla van Ardenne 
Yvonne van Rooijen * 

7 BB groen Yara   Bakker 
  

8 BB blauw Marjolein den Hoed** 
Sheila Dolfing 

 Bouwcoördinator BB 
 

Carla van Ardenne 

 4e leerkracht / OA 
 

Miranda van den 
Broek  

 Gedragsspecialist 
 

Sheila Dolfing 

 Coördinator leerlingen-
zorg 

Alice den Hertog  

 Directie  Gert Kooman  
Alice den Hertog  

*Zal vervangen worden door Marjo Hendricks 

 

 

Vertrekkende collega’s 

Helaas moeten wij ook afscheid nemen 

van twee collega’s. Wij willen ze hierbij 

bedanken voor hun voortreffelijke inzet. 

Roos heeft daarbij een persoonlijk bericht aan 

u: 

Via deze weg wil ik afscheid van jullie nemen. Ik 

ben verhuisd naar Rotterdam en heb een 

nieuwe werkplek dichtbij mijn huis gevonden. 

Ik wil iedereen onwijs bedanken voor het 

vertrouwen. Ik heb de afgelopen 5 jaar met 

veel plezier op de Hazelmuis en de 

Sterrenboom gewerkt. Ik heb in allerlei bouwen 

gewerkt. Hierdoor ken ik bijna alle kinderen en 

ouders. Ik zal met veel plezier aan jullie terug 

denken. Nu eerst genieten van een 

welverdiende vakantie na een ongelofelijk 

turbelent jaar en wie weet tot ziens!  

Ook Astra Ota neemt afscheid van ons. Zij heeft 

een nieuwe baan binnen de stichting gevonden. 



 

                                                              

 

 

Onze nieuwe collega’s 

Daarnaast verwelkomen we alvast drie nieuwe 

collega’s. Erna en Danielle stellen zich vast aan 

u voor, Mariska zal dat zeer binnenkort doen. 

Uiteraard heten we ze alvast van harte welkom.  

 

Hallo allemaal, 

Wat fijn om op de Sterrenboom te mogen 

komen werken. Ik kan niet wachten om jullie te 

leren kennen! Maar voordat dat zover is, zal ik 

jullie eerst iets over mijzelf vertellen. Ik ben 

Erna Lammens, 41 jaar. Geboren en getogen in 

Ouderkerk aan den IJssel, maar nu al jaren 

woonachtig in een heerlijk appartement in 

Lekkerkerk. Na 19 jaar kinderopvang en het 

voltooien van mijn opleiding, ga ik (gedeeltelijk) 

de overstap maken naar het onderwijs. Dit 

schooljaar ben ik al werkzaam geweest op de 

Floraschool in Krimpen aan de Lek. Daar heb ik 

een verlof vervangen en ook komend 

schooljaar mag ik daar 2 dagen groep 1/2 doen. 

Daar komt dan de leuke uitdaging van werken 

op deze school bij. Iets waar ik veel zin in heb! 

Voor nu wens ik iedereen nog heel gezellige 

laatste weken van het schooljaar toe en alvast 

een mooie zomervakantie.Tot in september! 

Groet, Erna Lammens 

 

 

 

Hallo allemaal, 

Mijn naam is Daniëlle Versteeg en ik woon in 

Gouda. Vanaf het nieuwe schooljaar zal ik twee 

dagen in de week lesgeven aan de 

middenbouw. In 2016 was ik toe aan een 

nieuwe uitdaging en heb ik besloten om naast 

mijn huidige baan de deeltijdopleiding van de 

Pabo te gaan volgen. Op dit moment ben ik 

bezig met afstuderen. Ik heb met veel plezier 

stage gelopen bij twee scholen binnen de 

stichting. En daarom vind ik het erg leuk om nu 

te beginnen als leerkracht op de Sterrenboom. 

Ik heb heel veel zin in het komende schooljaar 

en ik kijk ernaar uit om met iedereen kennis te 

maken! 

Groet, 

Danielle 



 

                                                              

 

 

Gert bericht u hieronder persoonlijk. 

Update Gert 

Zoals u waarschijnlijk heeft bemerkt, ben ik nog 

altijd niet aanwezig op de Sterrenboom. Dat 

heeft te maken met de enkelbreuk, waaraan ik 

onlangs ben geopereerd omdat deze niet goed 

was genezen. Eind juli mag ik de enkel gaan 

belasten en wordt er in de weken daarna 

bekeken hoe dit gaat verlopen. Op afstand ben 

ik gelukkig weer voor een deel aan het werk 

gegaan. Op deze wijze blijf ik betrokken bij het 

wel en wee op onze mooie school. 

 

Belangrijke data 

Portfoliogesprekken: 6 tot 10 juli 

Laatste schooldag: 17 juli 

Studiedagen komend schooljaar: 12 februari, 

16 maart,  19 april,  5 oktober en 2 juli 

 


