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1. Afscheid gewaardeerde collega 

Juf Kimberley gaat de Rythmeen verlaten. Zij viel in voor juf Monique. In een eerder schrijven heeft u kunnen 
lezen dat juf Monique niet terugkeert op de Rythmeen. Haar gezondheid laat dit niet toe. Kimberley heeft een 
plek gevonden in het team van De Dorpsschool en wij wensen haar daar een goede start. 

Beste ouders/verzorgers, 
  
De afgelopen 2 ½ jaar heb ik met veel plezier op de Rythmeen gewerkt. Ik heb genoten van de momenten in de 
klas, maar ook buiten de klas. Ook de betrokkenheid van collega’s, ouders en anderen heb ik als prettig 
ervaren. Ik ben erg blij dat ik in Bathmen op De Dorpsschool kan blijven werken en zal u vast nog wel 
tegenkomen in het dorp. Voor nu een fijne vakantie en graag tot ziens! 
  
Kimberley Scholten 
 

2. Meester en juffen en hun groep 
 
Groep 1-2a     juf Melanie (ma-di-vr) en juf Berdien (wo-do)  
Groep 1-2b    juf Carmen (ma-di-wo-do) en juf Berdien (vr)  
Groep 3    juf Ellen (ma-do-vr) en juf Gineke (di-wo)   
Groep 4    juf Sabine (ma) en juf Marlise (di-wo-do-vr)   
Groep 5    juf Rosita (ma-di-wo) en juf Judith (do-vr) 
Groep 6     juf Alieke (ma-di-do-vr) en juf Judith (wo)  
Groep 7    meester Erwin (ma-di) en juf Henriët (wo-do-vr)   
Groep 8     juf Linda (ma-di-vr) en meester Erwin (wo-do)  
Intern begeleider  juf Esther (ma-wo- en vr oneven weken)  
OIDS       juf Sabine (di.mi) 
Inzet werkdrukmiddelen Juf Sabine (di.mo-wo) 
Administratie   juf Linda (di, do.mo) 
Conciërge   meneer Wim (ma, wo om de week en do) 
Schoolleiding   juf Karin en meester Frank 
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3. Uitzwaaien groep 8 
 
Woensdag 1 juli om ongeveer 11.00 uur worden de leerlingen van groep 8 door alle andere leerlingen 
uitgezwaaid.  

 

4. Kennismaking groep juf / meester 
 

Donderdagmiddag 2 juli (12.45-13.45u) gaan de kinderen kennismaken met hun juf(fen)/meester voor het 
nieuwe schooljaar. Met elkaar wordt er alvast vooruit gekeken naar de start van een goed schooljaar. 

 

5. Laatste schooldag 
 
Vrijdag 3 juli is de laatste schooldag. Helaas is het dit jaar niet mogelijk om samen met de kinderen en het 
team het schooljaar af te sluiten onder het genot van een hapje en een drankje. Wij willen wel iedereen 
hartelijk danken voor de getoonde inzet, het vertrouwen en de saamhorigheid. We gaan ervan uit dat we een 
mooi jaar tegemoet gaan, waarin het ontmoeten ook op enig moment weer kan.   
Om 12.00 start de zomervakantie. ‘s Middags is iedereen vrij. 
 

6. Jaarrooster 
 
Eind volgende week is het jaarrooster bijgewerkt en te lezen op onze website. 
Ook de schoolgids wordt daar binnenkort geplaatst. 
 

Tot ziens op maandag 17 augustus!  
  
  
Hartelijke groet, 
Het team van Kindcentrum de Rythmeen 


