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Groepsverdeling schooljaar 2020-2021 
 
Na zorgvuldig overleg binnen het team en in 
samenspraak met de MR zijn we gekomen tot 
de volgende groeps- en taakverdeling voor het 
nieuwe schooljaar: 
 
Formatie  2020-2021 
Groep 1-2 Erna Lammens 

(ma, di) 
Laura Renes 
(wo, do, vrij) 

Groep 3-4 Henny Blom 

(ma, di, wo) 

Arieke van 

Hofwegen (do, vrij) 
 

Groep 5-6 Hester Leijten 

(ma, di) 

Rianne Groenen 

(wo, do, vrij) 
 

Groep 7 Marjolein Visser 

(ma, di, wo, do) 

Simone van Bol-Es  

(vrij) 

Groep 8  Simone van Bol-
Es (ma, di) 

Lisanne Rothman 
(wo, do, vrij) 

 
 

  

Extra hulp (RT) Hester Leijten (do) 

ICT Hester Leijten (do) 

CLZ (leerlingenzorg) Ina van den Berg  (wo) 

Directie  Netty Breedveld en Linda 

Mersel (di, wo, do) 
 

 
Rianne Groenen is onze nieuwe collega. Zij was 
al werkzaam op een school binnen onze 
stichting en komt nu ons team versterken. Daar 
zijn we erg blij mee en we heten Rianne dan ook 
van harte welkom. Hieronder stelt Rianne zich 
voor: 

 
Beste ouders/verzorgers,   

Mijn naam is Rianne Groenen. 

Na de zomervakantie zal ik terugkeren naar de 

Floraschool. Vier jaar geleden heb ik hier een 

jaar mogen werken. Dit was een fijn en leerzaam 

jaar. 

Na 4 jaar werkzaam geweest te zijn op OBS 

Oudewater, is voor mij de tijd aangebroken om 

dichterbij huis te gaan werken. En waar kan ik 

dat beter doen dan in mijn eigen dorp op de 

school die ik een warm hart toedraag. Ik heb 

ervaring opgedaan in verschillende groepen: 

groep 3, 4, 5 en het laatste jaar werkte ik met 

hoogbegaafde leerlingen. U zult mij 3 dagen in 

groep 5/6 vinden. 

Na de zomervakantie heb ik genoeg tijd om 

nader met u, u met mij en natuurlijk met de 

kinderen kennis te maken. Toch zal ik alvast iets 

over mezelf vertellen. Ik ben 30 jaar, intussen 

getrouwd en moeder geworden van Xavi (1 jaar). 

In mijn vrije ben ik regelmatig op de tennisbaan 

te vinden, spreek ik veel af met vrienden, hou ik 

erg van winkelen en op vakantie gaan. Ik kijk 

ernaar uit u te zullen gaan zien in september. 

Voor nu wens ik u alvast een heel fijne 

zomervakantie.  
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Plus met Lev 

Binnen de stichting zijn er klassen waarin 
meerbegaafde leerlingen elkaar ontmoeten en 
op een andere manier les krijgen. Juf Marjolein 
gaf vorig schooljaar 1 dag per week les aan deze 
leerlingen op donderdag op een andere locatie. 
Dit schooljaar wordt de Floraschool ook een 
locatie voor de Plus met Lev-klas. Juf Marjolein 
wordt de leerkracht van deze klas op vrijdag. 
 
Godsdienstlessen 
In het nieuwe schooljaar is er ook weer de 
mogelijkheid om godsdienstlessen te volgen 

voor de leerlingen van groep 7 en 8 (niet meer 
in groep 6). De lessen worden gegeven onder 
schooltijd op dinsdag- en donderdagmiddag. Als 
uw kind dit schooljaar de lessen heeft al heeft 
gevolgd hoeft u niet nogmaals uw kind aan te 
melden. Indien u uw kind alsnog aan wilt 
melden, kan dit door een mail te sturen naar de 
directie (directie.flora@onderwijsprimair.nl). 
 
Gymlessen 
De gymlessen in het nieuwe schooljaar zullen 
weer gegeven worden in de sporthal (als dat 
weer toegestaan is). Het gymrooster voor het 
nieuwe schooljaar zal tegen die tijd bekend 
gemaakt worden. 
 
Belangrijke data de komende tijd   

• Donderdag 2 juli studiedag, alle kinderen 
zijn vrij. 

• Vrijdagmiddag 17 juli school eindigt om 
12 uur, start zomervakantie tot en met 
28 augustus. 
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