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INFORMATIE SCHOOLJAAR 2021-2022
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Via deze extra nieuwsbrief wordt u op de hoogte gebracht van een aantal belangrijke schoolzaken voor het
nieuwe schooljaar zoals: de groepsbezetting/taakverdeling, de vakanties, de studiedagen, TSO en de lijst
schoolspulletjes. De schoolgids hebben we voor komend jaar in een geheel nieuw jasje gestoken. Deze
ontvangt u bij de start van het schooljaar digitaal. In de schoolgids staat (ook) alle info voor het nieuwe
jaar. De schoolgids bevat geen kalender meer. Omdat er zoveel wijzigingen door het jaar plaatsvinden achten wij het beter om de kalender in het ouderportaal SchouderCom steeds te actualiseren. Wij vragen u
dan ook om steeds en goed te kijken op SchouderCom en de kalender frequent te raadplegen. Met deze
nieuwbrief ontvangt u alvast de meest wezenlijke informatie voor het komend schooljaar.
Er vinden ook voor komend jaar weer een aantal wisselingen plaats in de personele bezetting. Juf Ingrid
gaat met pensioen en juf Stannie zal haar carrière voortzetten bij CSN, waar zij zal lesgeven in het VSOonderwijs. Verderop in de nieuwsbrief richten juf Ingrid en juf Stannie een woordje tot u. Naast deze twee
juffen zal meester Daan (vanuit Maastricht Sport) ons verlaten. Meester Daan zal vervangen worden door
Desly Roeks een sportdocent vanuit Maastricht Sport. Juf Stannie wordt vervangen door juf Carole Vegter.
Naast de komst van Carole als crea-docente zal ons team worden versterkt met een aantal nieuwe
leerkrachten en onderwijsondersteuners. Omdat de school veel gelden heeft ontvangen vanuit de regeling
Nationaal Programma Onderwijs, ter bestrijding van onderwijsachterstanden i.v.m. Corona, kan extra
onderwijspersoneel worden ingezet. Als leerkrachten mogen we verwelkomen: juf Tamara Boitelle en juf
Romy Vanderstraeten (zij stellen zich voor in deze nieuwsbrief) en als onderwijsondersteuners: Romy
Reimerink (‘terug van weg geweest’), Féline Krekelberg en Daniëlle Cox. Daarnaast mogen wij LIO-stagiaire
(leerkracht in opleiding) Luna Voncken verwelkomen, die naast de leerkrachten in groep 4 komt te staan.
Naast het vertrek van een aantal collega’s, wisselen ook een aantal collega’s van groep en/of taak. In
onderstaand overzicht kunt u alles terugvinden. Namens het team, dank ik juf Ingrid en juf Stannie voor
hun inzet op onze school en wens ik Stannie heel veel succes op de nieuwe werkplek en Ingrid veel geluk
en succes in en met haar nieuwe levensfase.
Marcel Janssen, schoolleider

GROEPEN 1 T/M 3
Groep

Leerkracht(en)

1-2A

Fabienne Delnoy-Duchateau (ma t/m do)

1-2B

Carmen Ploemen (ma t/m vr)

1-2C

Noelle Veugen (di-wo-do) / Laura Wagemakers (ma-vr, vervanging
Melissa) / Melissa van de Moosdijk (na terugkeer vanuit
re-integratie)

1-2D

Romy Vanderstraeten (ma t/m vr)

3A

Iris Frederix (di-wo-do) / Tamara Boitelle (ma-vr)

3B

Fabiënne van Hoorn (ma t/m vr)

GROEPEN 4 T/M 8
Huidig (2020-2021)

Gaat naar
(2021-2022)

Leerkracht(en)

Groep 3A Iris/Noelle

Groep 4B

Jacqueline Lemmens (ma-di-wo) / Diana Knubben
(do-vr, vervanging Linda) / Linda Kempener (do-vr,
na zwangerschapsverlof) / Luna Voncken (LIO)

Groep 3B Maud/Noelle

Groep 4A

Maud Hendriks (ma t/m do)
Lou Lahaije (do-vr)

Groep 4A Marcella

Groep 5B

Yvonne Jongen (ma-di-wo-vr)
Paola Schrijnemaekers (do)

Groep 4B Jacqueline/Diana Groep 5A

Tatiana Bruinshoofd (ma t/m vr)

Groep 5

Groep 6A

Marcella Ritzen (ma t/m vr)

Groep 5

Groep 6B

Ellen Pappers (di t/m vr)
Paola Schrijnemaekers (ma)

Groep 6A Linda/Paola

Groep 7A

Eline Koenen (ma-do-vr)
Kenneth van Soest (di-wo)

Groep 6B Ellen/Kenneth

Groep 7B

Mischa Frissen (ma t/m vr)

Groep 7A Eline/Kenneth

Groep 8A

Dominique Tychon (ma t/m do)
Kenneth van Soest (vr)

Groep 7B Mischa

Groep 8B

Marlou Habets (ma t/m vr)
Kenneth van Soest (do: om de week)
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TAAKVERDELING OVERIGE COLLEGA’S
Buiten de leerkrachten die een groep hebben, zijn er uiteraard ook collega’s met andere werkzaamheden:
Naam

Functie

Marcel Janssen

Schoolleider

Anouk Leenders

Intern Begeleider (groep 1 t/m 4), managementtaken en vervanging
directeur bij afwezigheid

Paola Schrijnemaekers

Intern Begeleider (groep 4 t/m 8) en managementtaken

Lou Lahaije / Linda Kempener / Tamara Boitelle

Flexibele schil (inzet bij kortdurende vervangingen)

Liesbeth van Aalen

Specialist NT2 (Nederlands tweede taal) en Hoogbegaafdheid

Diana Knubben

Specialist NT2

Carole Vegter

Vakleerkracht Tekenen/Handvaardigheid

Martijn Bodelier
Desly Roeks

Vakleerkracht Lichamelijke opvoeding

Eva van Eekeren (1 t/m 3)
Marjolein Lemeer (4 t/m 8)

Vakleerkracht muziek

Romy Reimerink
Féline Krekelberg

Onderwijsondersteuner groepen 1-2

Laura Wagemakers

Onderwijsondersteuner groepen 3-4-5 en specialist NT2

Daniëlle Cox

Onderwijsondersteuner groepen 6-7-8

Nancy de Winter
Marilda Demers

Administratie

Rinus den Braber

Conciërge

Nationaal Programma Onderwijs
Zoals u wellicht weet maakt het Rijk, middels het Nationaal Programma Onderwijs (NPO), de komende twee
schooljaren enorm veel extra geld beschikbaar om leerachterstanden, vanwege corona, weg te werken.
Onze school gaat dat extra geld hoofdzakelijk aan drie zaken besteden:

•

Personeel: Zoals u in het formatieoverzicht kunt zien zijn er veel nieuwe collega’s leerkrachten en
onderwijsondersteuners bijgekomen. De komende jaren zullen zij de groepen intensief begeleiden;
Professionalisering: De belangrijkste interventie is scholing en begeleiding van de medewerkers. Hier
steken wij dan ook op in met onder andere: meer gebruik maken van bewegend leren, executieve
functies (o.a. leerlingen leren plannen), voorbereidend lezen (extra methodiek groepen 3-4),
data-analyse (het onderzoeken van toets-gegevens) en coaching;
Materieel: De school schaft nieuwe laptops voor de leerlingen aan, evenals reken- en techniekmaterialen en levelkisten (uitdagend materiaal).

•

•

In het jaarverslag, terug te vinden in de schoolgids, over het schooljaar 2022-2023 zullen wij de besteding
van de gelden verantwoorden.
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VAKANTIES/VRIJE DAGEN
Vakantie

Data

Herfstvakantie

25 oktober 2021 t/m 29 oktober 2021

Kerstvakantie

27 december 2021 t/m 7 januari 2022

Carnavalsvakantie

28 februari 2022 t/m 4 maart 2022

Meivakantie

25 april 2022 t/m 6 mei 2022

Zomervakantie

25 juli 2022 t/m 2 september 2022

Vrije dag

Datum

Studiedag

Maandag 6 december 2021

Studiedag

Woensdag 9 maart 2022

Pasen

Maandag 18 april 2022

Studiedag groep 1 t/m 4

Maandag 30 mei 2022

Hemelvaart

Donderdag 26 en vrijdag 27 mei 2022

Pinksteren

Maandag 6 juni 2022

Studiedag

Dinsdag 21 juni 2022

BRENGEN VAN DE LEERLINGEN
Het afgelopen schooljaar zijn er heel wat veranderingen geweest qua begin- en eindtijden. Zoals het er nu
naar uitziet gaan we terug naar de reguliere schooltijden: start van de schooldag om 8.30 met 10 minuten
inlooptijd, einde van de schooldag om 15.00 uur.
Bij het bijgebouw gaat het brengen van de leerlingen van de groepen 1-2 er als volgt uitzien. De leerlingen
van groep 1-2A worden gebracht aan de zijpoort van het gebouw. De leerkracht ontvangt de leerlingen aan
de deur en als ouder kunt u korte vragen stellen aan de poort. De leerlingen van de groepen 1-2B, 1-2C en
1-2D zullen door de hoofdpoort naar binnen gaan. De leerkrachten van groep 1-2B en 1-2C zullen eveneens
aan de deur van hun lokaal de leerlingen verwelkomen. De leerkracht van groep 1-2D maakt gebruik van de
hoofdingang.
De groepen 3 en 5 gaan via de tweede poort van links naar hun eigen ingang. Groep 3 de eerste deur links,
groep 5 even rechtdoor lopen en dan de deur in de linkerhoek van het gebouw. De groepen 4 en 6 lopen via
de tweede poort van rechts naar hun eigen ingang. Groep 4 loopt naar de deur in de linkerhoek van het
gebouw, groep 6 gaat via de hoofdingang naar binnen. De groepen 7 gaan via de meest rechtse poort naar
binnen, even doorlopen en dan de eerste deur aan de linkerkant. De groepen 8 komen via de meest
linkse poort op het schoolterrein en gaan het gebouw in via de deur aan het grote speelplein. De fietsen van
de groepen 3, 4, 5 en 8 links van het schoolgebouw en van de groepen 6 en 7 rechts.
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BOODSCHAPPENLIJST
Materialen
Kleine pennenetui voor 10 kleuren, pen en
potlood
Oortjes (kleine koptelefoon)
Puntenslijper met opvangbak
Schaar
Liniaal 30 cm

Groep
3
X

4
X

5
X

6
X

7
X

8
X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

1x snelhechter map
2x snelhechter map
4x snelhechter map
Stiften, maximaal 10
Stiften, mogen er meer dan 10 zijn
Markeerstift, 1 stuk
Markeerstift, mapje van 4 kleuren

X

Wisbordje: BIC Velleda Whiteboard –
19 x 26 cm
Whiteboard stiften, mapje van 4

X

Agenda
USB-stick
Zwarte fineliner
Gymspullen
(shirt, broekje en gymschoenen)
Kliederschort (of oude blouse/oud T-shirt,
voor het knutselen, voorzien van naam)

X
X
X

AFSCHEID MEESTER DAAN
Beste ouder(s)/verzorger(s),

Ik heb dit jaar op basisschool Scharn mogen werken als vakdocent lichamelijke opvoeding, maar helaas ga
ik jullie mooie school verlaten. Ik heb samen met jullie kinderen mogen klimmen, springen, voetballen en
noem het maar op. Maar vanaf volgend schooljaar ga ik aan de slag op een aantal andere basisscholen
buiten de gemeente Maastricht. Ik blik terug op een leuke, leerzame en vooral sportieve tijd waarbij jullie
(kleine) atleten een hoofdrol hebben gespeeld.
Een sportieve groet,
Daan
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TSO: OVERBLIJVEN 2021-2022
Ook dit jaar kunnen de leerlingen overblijven en gebruik maken van de tussenschoolse opvang (TSO; op
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag). Vanwege het grote aantal leerlingen die hiervan gebruikmaken,
hebben we de groep overblijvers in 2 groepen gesplitst. Dat is veiliger en doordat er dan meer ruimte is
kunnen de leerlingen fijner buiten spelen.
De leerlingen eten de klas onder leiding van de leerkracht. Erna of ervoor spelen de leerlingen drie kwartier
buiten, onder leiding van de TSO-medewerkers. De middagpauze duurt dus een uur.

Middagpauze
Buiten spelen
11.45-12.45 uur 11.45-12.30 u
12.15-13.15 uur 12.30-13.15 u
Pauze groepen 5 op vrijdag:
11.45-12.45 uur.

Speelplein OB
Speelplein MB
Speelplein BB
1-2C + 1-2D
3A + 4A + 5A
6A + 6B + 7A
1-2A + 1-2B
3B + 4B + 5B
8A + 8B + 7B
Op vrijdag spelen de beide groepen 5, samen,
van 11.45-12.30 uur, speelplein MB

De overblijftarieven voor schooljaar 2021-2022: 120 euro voor een heel jaar (10 maanden; juli en augustus
niet), 60 euro voor een half jaar. Strippenkaart: 15 euro voor 10 keer overblijven (vaste overblijvers krijgen
begin volgend schooljaar een factuur).

VOORSTELLEN MEESTER DESLY
Hoi allemaal!
Mijn naam is Desly Roeks en ik ga samen met Martijn, via Maastricht
Sport, de lessen bewegen en sport verzorgen komend schooljaar. Ik
ben 27 jaar, kom oorspronkelijk uit Heerlen en woon nu samen met
mijn vriendin en hond Kobe in Brunssum.
Naast lesgeven volleybal ik heel graag. Dit doe ik dan ook in de
eredivisie bij de club VC Limac. Ook ben ik maar al te vaak te vinden in
de crossfit box om fit,sterk en gezond te blijven.
Na 3 jaar gewerkt te hebben in het voortgezet onderwijs, op het
Bernardinus college in Heerlen, ga ik dit schooljaar niet bij 1 maar 2
basisscholen werken. Op maandag en vrijdag ben ik te vinden in
Scharn. Dinsdag tot en met donderdag ben ik bezig bij de Letterdoes.
Ik heb er super veel zin in en tot volgend schooljaar!
Groetjes,
Desly
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AFSCHEID JUF INGRID

7

AFSCHEID JUF STANNIE
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VOORSTELLEN JUF ROMY
Hallo allemaal,
Voor sommige zal ik al een bekende zijn voor andere weer niet vandaar
dat ik me graag via deze weg even voorstel.
Mijn naam is Romy Reimerink, 25 jaar en woon in Maastricht samen met
Marcel.
Wij hebben twee dochters Loeka van 3 jaar oud en Fenne van 9 maanden
oud. In mijn vrije tijd besteed ik veel tijd aan scouting.
Ook geniet ik ervan om activiteiten te ondernemen samen met mijn gezin.
Na er 1 jaar tussenuit te zijn geweest kom ik met heel veel plezier weer
terug bij basischool Scharn. Ik zal werkzaam zijn als onderwijsassistent en
kijk er dan ook heel erg naar uit om samen met de collega's, leerlingen en
ouders er een heel mooi en leerzaam schooljaar van te maken.
Mijn werkdagen zullen zijn: maandag, dinsdag en donderdag.
Ik kijk er erg naar uit om er samen met u, het team en de kinderen een
mooi en leerzaam schooljaar van te maken!

VOORSTELLEN JUF DANIËLLE
Mijn naam is Daniëlle Cox, 24 jaar en ben opgegroeid in Maastricht.
Sinds een halfjaar woon ik samen met mijn vriend Maarten in
Maasmechelen.
Ik houd van koken, op vakantie gaan en doe graag leuke dingen met
vrienden, familie of mijn petekindjes! Ben graag creatief bezig, houd
van gezelligheid en mensen (vooral kinderen!) om me heen.
Vanaf komend schooljaar ben ik fulltime werkzaam als onderwijsondersteuner.
Ik verheug me er op om alle leerlingen, ouders en collega’s te leren
kennen en dan samen aan de slag te gaan! Fijne vakantie en tot snel!

VOORSTELLEN JUF CAROLE
Mijn naam is Carole Vegter. Ooit afgestudeerd als teken en handvaardigheid
leerkracht. 15 jaar werkzaam geweest bij pedagogisch/sociaal werk
Midden-Limburg en nu ben ik al bijna 22 jaar werkzaam bij MosaLira als
vakleerkracht tekenen/handvaardigheid. Daarnaast was ik ook werkzaam als
zzp-er bij Kaleidoscoop, en zo werd ik bij heel veel scholen ingehuurd voor
crea-projecten. Zo ben ik voorheen ook bij bs. Scharn vaker werkzaam
geweest. Ik vind het erg fijn dat ik nu onderdeel van jullie school mag
uitmaken. Verder vind ik het leuk om in mijn vrije tijd samen met familie en
vrienden te koken en lekker te tafelen, thrillers lezen en ik bezoek graag
musea, straattheaterfestivals en galerieën in Nederland maar ook in Europese steden.
Ik heb veel zin om bij jullie school te beginnen en jullie te ontmoeten.
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VOORSTELLEN JUF FÉLINE
Hallo allemaal!
Mijn naam is Féline Krekelberg. Ik ben 21 jaar en woon in Amby. Ik volg de
opleiding AD PEP (Asociate Degree Pedagogisch Educatief Professional) bij
Fontys in Sittard. Het is een HBO deeltijdopleiding en duurt 2 jaar. Ik zit nu de
afrondende fase van mijn opleiding (beetje vertraging door Covid-19). Voor deze
opleiding heb ik de opleiding MBO Onderwijsassistent succesvol afgerond.
Een van mijn hobby’s is hockeyen. Ik zit zelf op hockey in een damesteam, maar
ik geef ook training aan een meidenteam (D-jeugd). Dit vind ik superleuk om te
doen! Een tweede hobby is creatief bezig zijn. Ik teken en knutsel heel erg graag.
Dit doe ik niet alleen graag in mijn vrije tijd, maar vind het ook leuk en leerzaam om dit in de klas met de
leerlingen te doen. Ook spreek ik in mijn vrije tijd graag af met vriendinnen. Tenslotte hebben wij thuis sinds
kort een puppy, een labradoodle met de naam Jolie. Heel erg gezellig maar ook druk zo’n extra gezinslid. Ik
heb veel plezier eraan om met haar te spelen en haar dingen te leren, thuis en op puppy-cursus.
Op basisschool Scharn ga ik op maandag, dinsdag en woensdag werken in groep 1-2 als
onderwijsondersteuner.
Ik verheug me er heel erg op om te beginnen en straks kennis te maken!

VOORSTELLEN JUF TAMARA
Graag wil ik mij aan jullie voorstellen. Mijn naam is Tamara Boitelle, ik ben 51 jaar en woon samen met mijn
man en twee dochters van 11 en (bijna) 9 jaar in Maastricht. In 2007 heb ik besloten om de overstap te
maken van het bedrijfsleven naar het onderwijs via het zij-instroomprogramma aan de PABO te Heerlen.
Van deze beslissing heb ik tot op de dag van vandaag geen spijt gehad.
Na enkele jaren voor de klas gestaan te hebben op verschillende scholen, besloot ik na de geboorte van
onze tweede dochter, fulltime moeder te zijn. De dag dat onze jongste naar de basisschool ging, ben ik
begonnen met mijn gastouderopvang. In de afgelopen 5 jaar heb ik met veel liefde en zorg kinderen in de
leeftijd van 0 tot 4 jaar opgevangen. Ik heb echter nooit echt de leerkracht-‘pet’ afgezet, want ik ben
dagelijks bezig geweest met pedagogie: een veilige en prikkelende omgeving creëren, zelfstandigheid bij
kinderen aanmoedigen, talenten ontdekken en aanwakkeren, regelmaat en structuur bieden, gezonde
voeding en beweging stimuleren, observeren en terugkoppelen naar ouders.

Nu staat mij een nieuwe uitdaging te wachten op BS Scharn, welke ik met beide handen
wil aanpakken; vol enthousiasme, passie, leergierigheid, maar vooral met aandacht en
een warm hart voor kinderen. Ik heb er ontzettend veel zin en zie ernaar uit om met de
kinderen, collega’s en ouders kennis te maken.
Met hartelijke groet,
Tamara
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VOORSTELLEN LIO LUNA VONCKEN
Beste allemaal,
Mijn naam is Luna Voncken, ik ben 21 jaar en woon in Maastricht. Komend
schooljaar start ik aan mijn vierde jaar op De Nieuwste Pabo in Sittard. Dit is tevens
mijn laatste jaar op deze opleiding. Met veel plezier mag ik u vertellen dat ik
komend schooljaar als stagiaire op Basisschool Scharn in groep 4 zal starten. Het
eerste half jaar zal ik voornamelijk aanwezig zijn op de donderdagen en soms een
hele week. In de tweede helft van het schooljaar zal ik starten met mijn LIO-stage,
wat betekent dat ik die periode alle dagen voor de klas zal staan (met uitzondering
van de vrijdagen). Dit is onderdeel van mijn afstuderen.
Naast mijn studie werk ik ook nog bij Hai-5, een organisatie die groepsbegeleiding en -behandeling biedt aan
kinderen. Ik doe dit voornamelijk in de weekenden en de vakanties. Datgene wat ik daar leer kan ik
toepassen op de basisschool en andersom is dat precies hetzelfde! Bij beide ligt mijn passie, namelijk het
werken met kinderen, kinderen iets nieuws kunnen leren en vooral ook heel veel plezier maken. Ik geniet
wanneer er een glimlach op de gezichten bij de kinderen verschijnt wanneer ze zich gehoord en gezien
voelen. Hierbij vind ik het belangrijk om voor hun een veilige omgeving te creëren die aansluit bij hun
leef- en belevingswereld.
In mijn vrije tijd beoefen ik mijn sport, bootcamp. Ik doe dit inmiddels al 6 jaar en elke week ga ik met even
veel plezier naar de trainingen, hier kan ik zelf ook weer even kind zijn. Daarnaast maak ik ook graag mooie
reizen, ik heb het geluk dat ik met mijn ouders en zusje al een paar mooie reizen heb mogen maken. Tijdens
deze reizen beoefen ik graag mijn andere hobby; fotografie. Vooral het fotograferen van landschappen en
dieren vind ik erg leuk.
Ik kijk er naar uit komend jaar te starten in groep 4 en mijn steentje bij te kunnen dragen aan het team van
Basisschool Scharn. Tot gauw!
Met vriendelijke groet,
Luna

VOORSTELLEN JUF ROMY
Hallo allemaal,
Ik zal me even voorstellen. Mijn naam is Romy Vanderstraeten en ik ben 23
jaar oud. Ik houd van knutselen, paardrijden en het beoefenen van de sport
jiujitsu.
Aankomend schooljaar ben ik de nieuwe juf van groep 1-2D. Ik heb er onwijs
veel zin in en kan niet wachten om te beginnen.
Tot snel!
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