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Sonja en Esther
Volgend schooljaar zullen Sonja en Esther gaan
werken op een andere school binnen Present. We
zullen ze hier op school enorm gaan missen, maar we
wensen ze natuurlijk een ontzettende fijne tijd op hun
nieuwe werkplek.
Dit betekent ook dat we twee nieuwe leerkrachten op
De Dijkwerkers zullen krijgen.
Miranda Bronstring wordt de leerkracht van de
kleuterbouw en Talitha Meester zal gaan werken in de
onderbouw. Zij zullen allebei fulltime voor de klas
staan.
Formatie
Naast de bezetting in de kleuter- en onderbouw is ook
de formatie voor de rest van de groepen bekend.
Daphne en Nell zullen ook volgend jaar weer voor de

middenbouw staan en Carina en Amanda zijn de
leerkrachten van de bovenbouw.
Zowel Carina als Daphne hebben een dag dat zij niet
voor de groep staan en zij zullen die dag gebruiken
voor extra ondersteuning. Ook zullen zij deze tijd
gebruiken om een aantal onderwijsinhoudelijke zaken
uit te zetten binnen de hele school.
Kim zal als onderwijsassistente 3 ochtenden en 1 hele
dag op school zijn voor de ondersteuning binnen en
buiten de groepen.
Ellen is er 2 dagen in de week als I.B.-er en Anita is er
één dag in de week voor de administratieve taken.
José blijft een ochtend in de week haar
werkzaamheden als conciërge uitvoeren. Daarnaast
verzorgt Phen voor de groepen 3 t/m 8 de gymlessen
in De Dars en is Angelique 4 dagen per week aanwezig
als directeur.
We gaan er als team van De Dijkwerkers weer een
leerzaam en fijn schooljaar van maken!
Ouderraad ( OR )
Vanuit de ouderraad is er de vraag gekomen of er
ouders zijn die in de OR willen aankomend schooljaar.
In de afgelopen twee jaren zijn er veel activiteiten
door o.a. corona uitgevallen en mochten ouders ook
geruime tijd de school niet in. Volgend jaar willen we
meteen een goede start maken samen en daarom zijn
we op zoek naar enthousiaste ouders die het leuk
vinden om op school te helpen.
De OR helpt bij de organisatie en uitvoering van
activiteiten op school en werkt hierin samen met het
team. Ook kan de OR er voor zorgen dat de thema’s
waarmee wordt gewerkt in de groepen zichtbaarder
zijn in de algemene ruimtes. Het beheren van de
vrijwillige ouderbijdrage is ook een onderdeel van de
taken van de OR.
Heeft u interesse? Dan kunt u een mail sturen naar
Angelique op a.pronk@openbaaronderwijspresent.nl
De Dijkwerkers en Berend Botje
Op dit moment wordt er door de peuters en kleuters
gewerkt aan het laatste thema van dit schooljaar, het
circus. Dit is tevens het thema van het eindfeest.
Er is een gezamenlijke opening geweest en de
activiteiten tussen de peuterspeelzaal en de
kleuterbouw zijn nauw op elkaar afgestemd. Zo
zorgen we er voor dat er sprake is van een

doorgaande leerlijn. Er zijn activiteiten binnen de
eigen groepen, maar er worden ook
groepsdoorbrekende activiteiten georganiseerd. De
kinderen werken samen, leren van elkaar en maken
gebruik van elkaars ruimtes en materialen.

2021 tegen duizenden klassen om de
titel 'meest mediawijze klas van

