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Samen leren samenleven
Formatie 2013 – 2014
Tijdens de ouderavond hebben wij u al
geschetst dat het formatieplaatje voor het
komende cursusjaar erg gecompliceerd in
elkaar zit. Wij hebben als school naast de
landelijke bezuinigingsmaatregelen ook te
maken met een stukje krimp. Een aantal
andere scholen binnen Iris zitten in een
vergelijkbare situatie. Er zijn echter ook
scholen die juist in het cursusjaar 2013 –
2014 uitbreiding van formatie nodig hebben.
Er is dan ook binnen Iris een procedure
vastgesteld die collega’s de mogelijkheid
heeft geboden om naar openstaande
vacatures binnen de vereniging te
solliciteren. Dit heeft er toe geleid dat wij
met ingang van de zomervakantie helaas
afscheid moeten gaan nemen van juf
Fianne en juf Angela.
Op dit moment zitten we in de afrondende
fase van onze concept versie van de
groepsverdeling 2013 – 2014. Na de
meivakantie willen wij u graag uitnodigen
voor een ouderavond waarin wij ons
voorstel willen toelichten. U ontvangt hier
z.s.m. een uitnodiging voor.
We hopen u op deze wijze voldoende te
hebben geïnformeerd over de huidige stand
van zaken.

Een nieuwe uitdaging (1)
Beste allemaal,
Zoals het bovenstaande stukje al aangeeft
zal ik vanaf het nieuwe schooljaar niet meer
werkzaam zijn op de Willem van
Oranjeschool. Ik zal D.V. mijn werk als
leerkracht gaan voortzetten op de
Marnixschool. Ik heb het nooit onder
stoelen of banken geschoven, dat ik het
altijd enorm naar mijn zin heb hier op de
Willem van Oranje. Ik voel me hier echt
thuis en geniet van de contacten met
kinderen, ouders, collega’s. Dat is dan ook
zeker niet de reden van mijn switch. Toch
begon het te kriebelen toen zich de
mogelijkheid voordeed om voor de
Manixschool te komen werken. Wellicht dat
u weet, dat ik daar voorheen ook
werkzaamheden heb mogen verrichten. In
die zin is het ook daar een stukje
‘thuiskomen’. Ik denk dat een ieder van ons
wel het gevoel kent dat er soms iets anders
voor je is weggelegd, een nieuw pad wat
voor je open ligt. Dat is wat ik nu mag
ervaren. Niet omdat het huidige niet meer
volstaat, maar omdat ik in vertrouwen een
leven lang mag leren en me wil blijven
ontwikkelen. Voorlopig ben ik hier nog
gewoon en daar ga ik ook zeker van

genieten. Ik laat het allemaal rustig over me
heenkomen en ga dit alles in vertrouwen en
met plezier tegemoet.Ik voel me een
gelukkig en dankbaar mens dat ik mezelf op
de Willem van Oranje heb mogen
ontplooien tot een leerkracht die weet waar
ze voor staat en neem dit alles graag mee
naar dit nieuwe hoofdstuk van mijn
loopbaan als leerkracht. Iets wat ik met veel
liefde doe! Ik zeg uiteraard nog geen gedag,
want ik ben er voorlopig nog gewoon 
Mocht u vragen hebben of gewoon een
gezellig praatje willen maken bent u
natuurlijk altijd welkom op de Fidelio.
Warme groeten Fianne Beelen- Hendriks

Een nieuwe uitdaging (2)
Beste ouders,
Om maar direct met de deur in huis te vallen
het volgende. Via deze weg wil ik jullie allen
kenbaar maken dat ik na de zomervakantie
helaas niet meer werkzaam zal zijn op de
Willem van Oranjeschool. Zoals de meesten
van jullie ouders wel weten werk ik al weer
heel wat jaren, met heel erg veel plezier en
enthousiasme op de Willem van Oranje. Om
precies te zijn 7 jaar. In deze 7 jaar heb ik
altijd met enorm veel plezier en voldoening
voor de klas gestaan in groep 1 en nog
steeds doe ik dit graag! Toch zit er aan deze
medaille ook een keerzijde. Omdat ik al
zoveel jaren achter elkaar in groep 1 lesgeef
kreeg ik steeds meer de behoefte om mij te
verbreden binnen de basisschool. Helaas is
deze mogelijkheid ,er tot op heden, op de
Willem van Oranje niet geweest. Toen er
een korte tijd geleden een vacature onder
mijn ogen kwam van een middenbouwgroep
op een andere school sprak mij dit erg aan.
Deze vacature betreft een groep 3 op Het
stroomdal op Onderdijks. De groep, het
sollicitatiegesprek en het onderwijssysteem
hebben er voor gezorgd dat ik tegen deze
vacature JA heb gezegd. Ik zie dit als een
mooie uitdaging die ik graag met beide
handen aangrijp. Ondanks het feit dat ik de
kinderen, ouders en collega’s ontzettend (
heel erg ) ga missen, ben ik toch ook heel
erg blij met deze kans voor mij en heb ik zin
om op het Stroomdal te beginnen. Ter
verduidelijking en om eventuele verwarring
te voorkomen: het ligt dus absoluut niet aan
de kinderen, ouders of de school, maar het
ligt geheel aan mijn persoonlijke
ontwikkeling die ik graag op deze manier wil
gaan verbreden. Het is nog niet zover, maar
toch wil ik dit nu al graag met u/jullie delen.
Met vriendelijke groet,
Juf Angela van Schoonhoven.

Belangrijke data
17 april
24,25 en 26 april
29 april t/m 9 mei
15 mei
20 en 21 mei
30 mei

Bevrijdingsloop
Schoolkamp gr. 8
Meivakantie
Korfbal
Pinkstervakantie
Schoolreis groep 1 en 2
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