
        

       Berkel en Rodenrijs, 4 oktober 2021 

 

Aan: de ouder(s)/verzorger(s) van groep 1/2E, 

 

Onderwerp: Nieuwe collega voor groep 1/2E. 

 

Beste ouders, 

 

Eind vorig schooljaar had, zoals u weet,  juf Jacqueline de keuze gemaakt om ons te gaan verlaten en 

elders te gaan werken.  Wij hebben toen direct een vacature uitgezet, maar zonder succes. Het 

vinden van een nieuwe collega is in deze tijd namelijk zeker geen vanzelfsprekendheid meer. 

Vervolgens hebben wij een interne noodoplossing bedacht en zijn juf Baukje (woensdag + 

donderdag) en juf Wendy (vrijdag) extra gaan werken om de groepsbezetting rond te krijgen. 

 

In de tussentijd heeft de vacature al die tijd gewoon open gestaan. En dat heeft nu geleid tot succes! 

Wij zijn dan ook verheugd u mede te kunnen delen dat wij er in geslaagd zijn om een nieuwe collega 

te vinden die groep 1/2E mede les gaat geven.  

 

Wij prijzen we ons gelukkig dat we extern in de persoon van juf Daniëlle Westerveld een ervaren 

collega hebben gevonden, die vanaf november op donderdag en vrijdag groep 1/2E gaat lesgeven. Juf 

Baukje blijft op maandag t/m woensdag lesgeven. Juf Wendy heeft haar laatste werkdag in groep 

1/2E op vrijdag 29 september. Daarnaast zal juf Daniëlle op dinsdag en woensdag ook op school 

aanwezig zijn. Zij zal dan ondersteunende werkzaamheden voor alle kleutergroepen gaan verrichten.  

 

Juf Daniëlle is 57 jaar en heeft een ruime ervaring in het basisonderwijs, waaronder vele jaren in 

kleutergroepen.  Zij is op dit moment nog werkzaam op een andere school binnen de 

Laurentiusstichting en zal per 1 november de overstap maken naar Het Baken. We proberen om de 

overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. Morgenmiddag zal juf Daniëlle daarom al even kennis 

komen maken met de klas. De eerste weken na haar start zal ze zich ook op de dinsdag en woensdag 

in eerste instantie gaan richten op het inwerken in groep 1/2E en pas later beginnen met de 

ondersteuning van de overige kleutergroepen op die dagen. 

Wij denken hiermee de continuïteit en kwaliteit te hebben gewaarborgd en hopen u weer voldoende 

te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet 

Mede namens juf Baukje en juf Wendy, 

 

Jan Noorlander 

Directeur BS Het Baken  


