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BELANGRIJKE DATA

8 JULI
RAPPORT 2 MEE

 
11  JULI T/M 15 JULI

WEEK VAN DE
OUDERGESPREKKEN

 
14 JULI

EINDFEEST GROEP 8
 

22 JULI T/M 4 SEPT.
ZOMERVAKANTIE

 

BIJNA ZOMERVAKANTIE
DOOR KIM DE CALUWÉ

Nog maar 3 weken en dan is het al zover,
de zomervakantie! We kijken terug naar
een bijzonder schooljaar, waarin we nog
niet van Corona af waren. Gelukkig
hadden we al ervaring in het online
lesgeven en was het voor de kinderen en
leerkrachten die thuis kwamen te zitten
snel omschakelen.
Voor het komende schooljaar worden er
volop voorbereidingen getroffen door het
team, zoals het schrijven van het jaarplan
en het bestellen van materialen.
Volgende week, 11 t/m 15 juli, staan de
laatste oudergesprekken op de kalender.
Via Parro kunt u met de juf een afspraak
inplannen.



 

Plan van inzet schooljaar 2022-2023

Sint Bernardus
Groep 1-2

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: juf Bernadette
Woensdag: juf Iris 

 
Groep 3-4

Maandag, donderdag en vrijdag: juf Iris en juf Chanel
Dinsdag: juf Iris

Woensdag: juf Chanel
 

Groep 5-6:
Maandag t/m vrijdag: juf Kim Abbink

 
Groep 7-8:

Maandag, woensdag, donderdag, vrijdag: juf Evelien 
Dinsdag: juf Chanel

 
We nemen afscheid van juf Nadja en juf Lizzy en

verwelkomen juf Iris en juf Chanel. 
 

 



 

Plan van inzet schooljaar 2022-2023

Ter Doest
Groep 1-2-3

Maandag: juf Eva en juf Nadja
Dinsdag en woensdag: juf Eva en juf Dyantha

Donderdag en vrijdag: juf Nadja en juf Dyantha
 

Groep 4-5-6:
Maandag: juf Sanne en juf Dyantha

Dinsdag t/m vrijdag: juf Sanne
 

Groep 7-8:
Maandag, dinsdag, woensdag: juf Anouschka

Donderdag en vrijdag: Tandem 7-8
 

We nemen afscheid van juf Nele en 
verwelkomen juf Nadja en juf Dyantha.

Juf Dyantha is een onderwijsassistente en komt
volgend schooljaar ons team versterken.
 



 

Plan van inzet schooljaar 2022-2023

Sint Jozef
Groep 1-2-3

Maandag: juf Suzanne en juf Kim de Caluwé
Dinsdag en woensdag: juf Kim de Caluwé

Donderdag en vrijdag: juf Suzanne
 

Groep 4-5:
Maandag en dinsdag: juf Petra

Woensdag: juf Nada
Donderdag en vrijdag: juf Petra en juf Nada

 
Groep 6-7-8:

Maandag, dinsdag, woensdag: juf Elise
Donderdag en vrijdag: Tandem 7-8

 
Wanneer groep 7-8 naar de Tandem gaat op

donderdag en vrijdag, krijgt groep 6 les van juf
Petra en juf Nada.

 



 

We nemen dit jaar helaas afscheid van een aantal collega's.
Juf Nele en juf Lizzy werken vanaf komend schooljaar niet meer op de Tandem.

Beiden richten nog een laatste woordje tot jullie.
 

Lieve ouders en kinderen van basisschool Ter Doest, 
 

Na 13 schooljaren met enorm veel plezier als juf gewerkt te hebben op deze school,
heb ik met pijn in mijn hart besloten om de Tandem te verlaten en te kiezen voor
een andere school. Ik geniet enorm van het lesgeven aan de kinderen, het contact

met de ouders en het team van Graauw.
 Helaas merkte ik dat het werken binnen de Tandem niet meer aansluit bij hoe ik zelf

graag in het onderwijs wil staan. Ook mijn dubbele rol als leerkracht en ouder was
hierbij wel eens lastig. 

 
Bij een nieuw begint hoort, hoe pijnlijk ook, een afscheid. Daarom wil ik iedereen
alvast langs deze weg bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen en voor alle

mooie, grappige en ontroerende momenten die ik met jullie en de kinderen mocht
beleven. Deze herinneringen blijven voor altijd in mijn hart en zal ik altijd koesteren.

Ik ga jullie en mijn collega's van Graauw enorm missen. 
 

Heel veel liefs juf Nele 
 

Afscheid



 

Afscheid

Beste ouders en kinderen, 
 

Na 5 fantastische jaren verruil ik vanaf volgend schooljaar Clinge voor Biervliet.  
Ik kijk met een glimlach terug naar mijn tijd op St. Bernardus en binnen de Tandem. 

 
Bij deze wil ik jullie graag bedanken voor deze fijne tijd.

 
Groetjes, 

 
Lizzy

 
***

 
We wensen juf Nele en juf Lizzy veel succes toe op hun nieuwe school.

 



 

Bij deze stel ik mij graag even aan jullie voor. Mijn naam is Iris Everaard. Ik ben 24
jaar en kom uit Sint Jansteen. Vanaf het nieuwe schooljaar ben ik op Sint Bernardus

te vinden als juf van groep 3/4 en op woensdag in groep 1/2. Binnenkort kom ik
alvast even langs om kennis te maken.

Ik kijk er naar uit om jullie te mogen ontmoeten.
Voor nu wens ik jullie een fijne zomer toe en tot ziens in het nieuwe schooljaar.

 
Juf Iris

 
 

***
 
 

Hallo allemaal!
 

Via deze nieuwsbrief wil ik mij graag aan jullie voorstellen. Ik ben Chanel Mannaert,
23 jaar en woon in Vogelwaarde. Ik start volgend schooljaar als leerkracht op Sint-

Bernardus. Samen met juf Iris zal ik lesgeven in groep 3/4 maar op dinsdag kunnen
jullie mij vinden in groep 7/8. Voor ik hier terecht kwam heb ik stage gelopen in

België waardoor er veel nieuwe leerkansen op mijn pad liggen. Ik kijk er naar uit jullie
te ontmoeten en er samen een leuk schooljaar van te maken! 

Alvast een fijne zomervakantie gewenst en tot snel!
 

Juf Chanel 

Even voorstellen...



 

Voordat ik in 2003 in Graauw landde had ik al heel wat verhuizingen achter de rug.
We woonden voor die tijd in Almere waar ik op een groeiende school werkte en

waar zo’n 600 kinderen op school zaten tegen de tijd dat ik er vertrok.
 

We waren in Almere terechtgekomen omdat we daar in 1995 makkelijk een huis
konden vinden nadat we uit Engeland terug naar Nederland kwamen. In Londen

werkten mijn man en ik in de wijken waar kinderen het niet makkelijk hadden om op
te groeien. Veel criminaliteit en armoede maakte het werk uitdagend maar enorm

bevredigend.
 

We waren naar Engeland vertrokken vanuit Middelburg waar mijn man een
poppentheater had. Daar hebben we elkaar leren kennen.

 
Ik groeide op in Zeeuws- Vlaanderen, op een boerderijtje halverwege Terneuzen en
Sluiskil aan de west kant van het kanaal. Daar begon mijn liefde voor dieren en nu
heb ik het geluk dat ik een stuk weiland achter ons huis huur en daar vijf schaapjes

houd. Verder hebben we kriel kipjes en 3 katten.
 

Ik ben bijzonder blij dat ik op St Jozef mag komen werken. De afgelopen 19 jaar heb
ik heen en weer gereden naar West Zeeuws- Vlaanderen waar ik op verschillende
scholen heb gewerkt. De laatste jaren in IJzendijke. Het zal even wennen zijn om ’s

morgens de zon tegemoet te rijden i.p.v. de opkomst in mijn achteruitkijk spiegel te
zien. Ik kijk er enorm naar uit om iedereen te ontmoeten en de kinderen van Nieuw -

Namen les te geven.
 

Nada Verhelst
 
 

Even voorstellen...


