Maastricht, d.d. 20-10-2022
Aan:
Betreft:

alle ouders/verzorgers van BS/KC Scharn
Faseplan COVID-19 en Groepsformatie vanaf de herfstvakantie

Dag ouders/verzorgers,
Allereerst willen wij u een hele fijne herfstvakantie toewensen. Geniet van een aantal hopelijk
prachtige herfstdagen. We heten de kinderen en u weer welkom op maandag 31 oktober 2022.
Intussen zijn wij, zoals al meermaals aangekondigd, druk in de weer met de definitieve opmaak
van het zogenaamde faseplan COVID-19. Bij een mogelijke uitbraak van Corona, maar ook
bij een mogelijk stevige onderbezetting in personeel, willen wij als school goed voorbereid zijn
op de te nemen stappen. Na de herfstvakantie zullen we u informeren over de belangrijkste
onderdelen uit dit plan en de consequenties voor iedereen.
Onze formatie is op sommige plekken, om diverse redenen, gewijzigd. Om u nog een keer een
totaalbeeld te geven over de groepen en de leerkrachten/ medewerkers is wellicht
onderstaand overzicht handig.
Formatie BS Scharn herfst – kerst(periode):
Groep 1-2A
Fabienne Delnoy (ma t/m do)
Groep 1-2B
Ieteke Hentzepeter-Haze (ma t/m vrij i.v.m. groep 2)
Groep 1-2C
Melissa v/d Moosdijk (ma t/m vrij i.v.m. groep 2)
Groep 1-2D
Romy Vanderstraeten (ma t/m vrij i.v.m. groep 2)
Groep 3A
Tamara Boitelle (ma,di,do,vrij) en Romy Reimerink (woe)
Groep 3B
Ank Wijnker (ma,di,woe,do,vrij)
Groep 4A
Maud Hendriks (ma om de week, di, woe, do) en Lou Lahaije (ma, vrij)
Groep 4B
Jacqueline Lemmens (ma, di, woe) en Marcella Ritzen (do, vrij)
Groep 5A
Marcella Ritzen (ma) en Ellen Pappers (di, woe, do vrij)
Groep 5B
Yvonne Jongen (ma,di,woe,vrij) en Dominique Tychon (do)
Groep 6
Luna Voncken (ma, di, woe, do, vrij)
Groep 6-7
Samantha Smeets (ma, di, woe, vrij) en Lou Lahaije (do)
Groep 7
Kenneth van Soest (ma, di, woe, do, vrij)
Groep 8A
Eline Koenen (ma, woe, do, vrij) en Tatiana Bruinshoofd (di)
Groep 8B
Marlou Habets (ma, di, woe, do om de week, vrij) en Tatiana Bruinshoofd (do)
Lees/taalspecialist Marcella Ritzen(di, woe)
HB-specialist
Tatiana Bruinshoofd (ma,woe,do om de week en vrij)
Interne begeleiding Anouk Leenders – onderbouw (di,woe,do, vrij om de week)
Paola Schrijnemaekers – bovenbouw (ma, woe, do)
Sportdocenten
Mischa Frissen (di, woe, do) en Samuel Marquez (ma en di)
Het overgrote en overige deel van de formatie is niet gewijzigd.
U goed te hebben geïnformeerd,
U nogmaals een fijne vakantie wensend,
U eveneens vriendelijk groetend,
Namens het schoolteam,
Marcel Janssen

