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Hendrik-Ido-Ambacht, 7 juli 2020 

Beste ouders/verzorgers, 

In deze brief vindt u de groepsindeling voor het nieuwe onderwijsjaar 2020-2021. 

Ieder jaar is het een puzzel die gekenmerkt wordt door verantwoorde keuzes te maken in het belang 
van de kinderen, collega’s en het kindcentrum. We zijn dan ook blij dat wij u onderstaand plaatje na 
goed overleg met het team en de kindcentrumraad kunnen presenteren.  
 

 Namen Dagen en overige bijzonderheden 

1A 
 
Peuters 

Juf Teunie Witzier 
 
Juf Toos de Haan 

5 dagen 
 
Juf Toos is de pedagogisch medewerker. Zij begeleidt 

de ko’ters die op maandag- en woensdagochtend in 

deze groep meedraaien.  
1B 
 
 
Peuters 
 
 
 
 
 
 

Juf Saskia Schop 
Juf Marlies van den Burgt 
 
Juf Toos de Haan 

3 dagen 
2 dagen 
 
Juf Toos is de pedagogisch medewerker. Zij begeleidt 
de ko’ters die op dinsdag- en donderdagochtend in 
deze groep gaan meedraaien. 

2A Juf Rian Steehouwer 5 dagen 

2B Juf Willemijn Tukker/vacature* 
Juf Carolien Verstraten 

2 dagen 
3 dagen 
  2C 

 
  

Juf Arnolda Zijderveld 
Juf Marjan Weima 
  

3 dagen 
2 dagen 

3A Juf Romy Sluis 
Juf Nadia Bouwman 

2 dagen 
3 dagen 
  

3B Juf Wieteke den Hollander 
Juf Mirjam Baardman 

3 dagen 
2 dagen  

3C Juf Juliette van Poll 5 dagen 

4A Juf Evelien van der Waal 
Juf Manon van de Ree 

4 dagen 
1 dag 
 



 

4B Juf Suzanne van Wijk 
Meester Stefan den Uijl  
 

3 dagen 
2 dagen 
 

5A Meester Melvin Bezemer 
Juf Larissa 

4 dagen/ 
1 dag 

5B Juf Manon Grotjohann 
Juf Lisette van Diggelen 

4 dagen 
1 dag  
 

5C Juf Jacqueline Roskam 
Juf Carla Stolk 

3 dagen 
2 dagen 

6A Juf Yvonne Voortman 5 dagen 
 
 6B Juf Mariska Bus 5 dagen 

7A Juf Gaby van der Welle 
Juf Yvonne Euser 

4 dagen 
1 dag 
 

7B Juf Klazien Gerritse 
Juf Manon van de Ree 

3 dagen 
2 dagen 
 

8A Juf Judith Boschma 5 dagen 

8B Juf Lianne Wesdorp 
Juf Marieke Brouwer 

3 dagen 
2 dagen 
 

 
*Juf Willemijn heeft op 1 juli laten weten een baan dichterbij gevonden te hebben. Op het moment dat 
wij deze brief versturen hebben wij nog geen vervanging gevonden voor haar. Zij zal m.i.v. 1 oktober 
vertrekken. Mocht het lukken om vervanging te vinden voordat het onderwijsjaar start dan zal juf 
Willemijn na de zomervakantie niet terug keren. De ouders uit groep 2B horen dit voor 31 augustus 
van ons.  
 
 
Groep 3A wordt groep 4A, groep 4B wordt groep 5B enz. De toekomstige groepen 1, 2 en 3 zijn hierop 
een uitzondering. Deze groepen worden opnieuw ingedeeld. Hierbij is rekening gehouden met diverse 
aspecten, zoals aantal jongens/meisjes, zorgvraagstukken, vriendjes/vriendinnetjes. Deze indeling 
wordt aan de betreffende ouders als aparte bijlage gemaild.  
 



 

Overige taken en functies binnen de school: 

Directeur    Marleen de Gruijter  Marleen.deGruijter@pit-ko.nl  
Teamleider jongere kind 
 (ko’ters – gr 3)    Chantal Berends  Chantal.Berends@pit-ko.nl 
Teamleider oudere kind 
 (gr 4-8) en BSO    Miranda Voogt   Miranda.Voogt@pit-ko.nl  
IB onderbouw (ko’ters-3)  Iris Dekker Kleijn  Iris.Dekkerkleijn@pit-ko.nl  
IB bovenbouw (gr 4-8)   Linda Baerveldt   Linda.Baerveldt@pit-ko.nl  
Administratief medewerker/  Carla de Vries   Carla.deVries@pit-ko.nl 
arrangementenbegeleider  
Conciërge /Event manager**  Wilma Beekman  Wilma.Beekman@pit-ko.nl 
Eventmanager**/   Melvin Bezemer  Melvin.Bezemer@pit-ko.nl 
ICT-coördinator 
Begeleider Pittige Plus Torens/  Lisette van Diggelen  Lisette.vanDiggelen@pit-ko.nl  
begeleider IKC-labstudenten*** 
Pedagogisch medewerker/  Larissa de Jong   Larissa.deJong@pit-ko.nl 
onderwijsassistent* 
Pedagogisch medewerker*  Sandra Romijn   Sandra.Romijn@pit-ko.nl  
Pedagogisch medewerker/  Agnes Zandbelt   Agnes.Zandbelt@pit-ko.nl 
onderwijsassistent* 
Pedagogisch medewerker  Joey Aartman   joey.aartman@pit-ko.nl 
Onderwijsassistent*   
Pedagogisch medewerker*/  Mellanie Schaeffer  mellanie.schaeffer@pit-ko.nl 
onderwijsassistent 
Pedagogisch medewerker  Samantha Schuit  samantha.schuit@pit-ko.nl 
 
*Pedagogisch medewerker is een collega die de voor- en/of naschoolse opvang begeleidt. Hij/zij 
begeleidt en verzorgt de kinderen en zorgt voor een activiteitenprogramma.  
Een onderwijsassistent ondersteunt in de groepen. Hij/zij voert allerlei activiteiten uit. Dit kan variëren 
van het begeleiden van individuele kinderen of groepjes kinderen tot het organiseren van uitstapjes. 
 
**Een eventmanager coördineert de feesten op ons kindcentrum, zoals de kinderboekenweek, Kerst, 
koningsspelen, Pasen, de schoolreis en het sinterklaasfeest. Hij/zij doet dit in goede samenwerking met 
de ouderraad en het team. 
 
***Komend jaar zijn er zes stagiaires aanwezig van de PABO en van DaVinci. Zij volgen diverse 
opleidingen en lopen het gehele jaar stage op ons kindcentrum. Zij worden begeleid door Lisette van 
Diggelen.   
 
Zoals u hierboven kunt zien, neemt juf Linda Baerveldt de taak van intern begeleider over van juf 
Manon van de Ree. We hebben het volste vertrouwen in haar kunnen en wensen haar veel succes bij 
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deze nieuwe uitdaging. Juf Linda werkte hiervoor als intern begeleider op een kindcentrum in 
Dordrecht en neemt haar ervaring mee naar ons kindcentrum. Juf Manon heeft aangegeven dat haar 
voorkeur uit gaat naar lesgeven in plaats van werkzaamheden die passen bij de taakinvulling van een 
intern begeleider. Wij bedanken haar voor haar inzet en zijn blij dat ze verbonden blijft aan ons 
kindcentrum. 
 
De verdeling van de werkdagen zullen wij u op een later moment melden. 
 
Voor de volledigheid vindt u hierbij ook de lokaalindeling voor volgend jaar. 

Groep 1A van nu wordt Groep 1A volgend jaar 

Groep 2A van nu wordt  Groep 2A volgend jaar 

Groep 1B van nu wordt Groep 1B volgend jaar  

Groep 2B van nu wordt Groep 2B volgend jaar 

Groep 1/2C van nu wordt Groep 3C volgend jaar 

Groep 1D van nu wordt Groep 2C volgend jaar 

Groep 3A van nu wordt Groep 3A volgend jaar 

Groep 3B van nu wordt Groep 3B volgend jaar 

Groep 4A van nu wordt  Groep 4A volgend jaar 

Groep 4B van nu wordt Groep 4B volgend jaar 

Groep 4C van nu wordt Groep 6A volgend jaar 

Groep 5A van nu wordt Groep 5A volgend jaar 

Groep 5B van nu wordt Groep 5B volgend jaar 

Groep 6A van nu wordt Groep 8A volgend jaar 

Groep 6B van nu wordt Groep 5C volgend jaar 

Groep 7A van nu wordt Groep 7A volgend jaar op Bekestein 

Groep 7B van nu wordt Groep 7B volgend jaar op Bekestein 

Groep 8A van nu wordt Groep 6B volgend jaar 

Groep 8B van nu wordt Groep 8B volgend jaar 

 
Mocht u vragen hebben over bovenstaande groepsindeling, dan kunt u altijd contact opnemen met 
ondergetekende. Wij geven de voorkeur aan persoonlijk contact over dit onderwerp.  
 

Met vriendelijke groet,  

 

Chantal Berends, Miranda Voogt en Marleen de Gruijter  


