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Don Boscoschool,  
een Daltonschool met toekomstmuziek. 

 
Beste ouders en verzorgers, 
 
Wij zijn blij u in deze extra Don Bosco nieuwsbrief  mee te kunnen delen dat de 
formatie rond is. Hierbij ontvangt u informatie betreffend volgend schooljaar, de 
teamindeling en een aantal geplande activiteiten. Tevens stellen onze nieuwe 
teamleden zich voor en nemen we helaas afscheid van drie fijne collega’s. 
 
Wij kijken alvast met veel plezier uit naar het komende schooljaar! 
 
 
Belangrijke data 
 
Een aantal van die activiteiten kondigen we hierbij alvast aan zodat u er reke-
ning mee kunt houden. Aan het begin van het schooljaar krijgt u een jaarplanner 
zodat u op de hoogte bent van het gehele jaarprogramma. 
 
01 september  Algemene ouderavond  
   Deel 1 (Plenair): Jij en stress (Flow in Grow) 
   Deel 2: Voorlichting door de groepsleerkracht(en) 
02 september  Koffieochtend voor nieuwe ouders. 
   Kennismaking met de Oudercommissie. 
08 september  Schoolreis groepen 1 t/m 6. 
19 t/m 23   Kennismakingsgesprekken met de leerkracht(en) van uw 
september   zoon of dochter. 

 

 

Groepsindeling 
Via Parro ontvangen de ouders van groep 2, 6, 6/7  en 7 vandaag de groepsin-
deling voor volgend schooljaar. 
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Teamindeling  
Hieronder ziet u de indeling van ons team voor het komend schooljaar. Deze indeling is 
gemaakt na gesprekken met de teamleden, de medezeggenschapsraad en ons bestuur. 

Juf Kim geniet tot begin januari van haar zwangerschaps- en geboorteverlof, hierna 
zien wij haar weer terug op school. 
 
* Juf Natascha werkt afwisselend op maandag of woensdag. 

Groep  Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag   

1/2a  Juf Marion  Juf Marion  Juf Jorieke  Juf Marion  Juf Jorieke  

1/2b  
Meester  
Giovanni  

Meester  
Giovanni  

Meester  
Giovanni  

Meester  
Giovanni  

Meester  
Giovanni  

1/2c   Juf Shanice  Juf Shanice  
Juf Shanice/  
Juf Nina  

Juf Shanice  Juf Shanice  

1/2d  Juf Irene  Juf Irene  Juf Irene  Juf Luzan  Juf Luzan  

3a  Juf Nikita Juf Mandy  Juf Mandy  Juf Nikita  
Juf Nikita/   
Juf Mandy  

3b  Juf Marlies  Juf Marlies  Juf Marlies  Juf Marlies  Juf Elisabeth  

4a  Juf Rilana Juf Rilana  Juf Rilana  Juf Corin  Juf Rilana  

4b  Juf Arianne Juf Helen  Juf Arianne  Juf Arianne  
Juf Arianne/ 
Juf Helen  

5a  Juf Romi  Juf Romi  Juf Romi  Juf Romi  Juf Romi  

5b  
Meester  
Rogier 

Juf Corin  Juf Corin  
Meester  
Rogier  

Juf Corin  

6a  Juf Melanie  Juf Esther  Juf Melanie  Juf Esther  Juf Esther  

6b  Juf Annet  Juf Annet  Juf Annet  Juf Annet  Juf Annet  

7a  Juf Daniëlle  Juf Daniëlle  Juf Daniëlle  Juf Daniëlle  Juf Daniëlle 

7b  
Meester Joris/ 
Juf Wendy  

Meester  
Joris  

Meester  
Joris   

Juf Wendy  Juf Wendy  

8a  Juf Sidney  Juf Sidney  Juf Sidney  Juf Sidney  Juf Sidney  

8b  Juf Annemarie  Juf Annemarie  Juf Annemarie   Juf Annemarie  Juf Natascha  

            

Directie  
Juf Annoek  
Juf Linda  

Juf Annoek  
Juf Linda  

Juf Annoek  
Juf Linda  

Juf Annoek  
Juf Linda  

Juf Annoek  
Juf Linda  

IB  
Juf Rebecca  
(Juf Natascha)* 

Juf Rebecca  
Juf Natascha  

(Juf Natascha)* Juf Natascha  Juf Rebecca  

Gym   Juf Elisabeth  
Meester 
Rogier  

Meester  
Rogier  

Juf Elisabeth    

Ambulant  
Juf Nina 
Juf Wendy  

Juf Iva 
Juf Melanie  
Meester Frans  

Juf Nina 
Meester Frans  

Juf Iva 
Juf Jorieke 

Juf Iva  
Juf Nina  

Conciërge   Meester Wim  Meester Wim  Meester Wim  Meester Wim  Meester Wim  

Don Bosco 
Nieuwsbrief 
21 juni 2022 



Nieuwe teamleden stellen zich voor 
  
 
 
Hallo allemaal! Ik ben Jorieke van der Stel-Vermeij en ik ben heel erg blij om na de 
zomervakantie te gaan starten bij jullie op school. Ik ben 32 jaar en woonachtig in 
Oud-Beijerland. De afgelopen jaren ben ik werkzaam geweest in Barendrecht, maar 
na een fijn gesprek op de Don Bosco heb ik het besluit genomen om de overstap te 
maken. Van kleins af aan was mijn droom kleuterjuf te worden en sinds het afron-
den van de Pabo heb ik dit al 9 jaar mogen doen. De verwondering en het genieten 
van het kleine geluk van kleuters geeft mij heel veel energie! Ik kijk er erg naar uit 
iedereen na de zomervakantie te ontmoeten. Geniet van de vakantie en tot snel!  
 
 
 
 
 
 

Beste ouders van de Don Bosco,  
Mijn naam is Rilana Bijleveld. Ik zit inmiddels 22 jaar in het onderwijs en ben 
werkzaam geweest op 2 verschillende scholen. Ik ben getrouwd en heb twee 
gezellige puberdochters. 
Mijn missie in het onderwijs is niet alleen kinderen iets leren, maar ze ook ver-
antwoordelijk maken; een stukje zelfstandigheid bijbrengen. Jezelf durven zijn 
en je kunnen ontwikkelen op allerlei gebieden, vind ik belangrijk. Ik sta graag 
náást de kinderen, zie ze, leer ze en coach ze.  
Samen doen; samen ontdekken! En uiteraard hoop ik dit niet alleen samen met 
mijn nieuwe collega’s te doen, maar ook met u! Ik kijk er erg naar uit om op de 
Don Bosco te werken!  
Hartelijke groet en misschien tot volgend schooljaar! 
 

 

 

 

Mijn naam is Annet van der Stoel, ik ben 23 jaar en ik woon al mijn hele leven 
in Barendrecht. Ik heb afgelopen schooljaar mijn LIO-stage op de Don Bosco 
in groep 4 gelopen en ben daarna aan het werk gegaan in groep 3. Vanaf vol-
gend schooljaar kun je mij in groep 6 vinden.  
In mijn vrije tijd vind ik het heerlijk om een boek te lezen of een goede film te 
kijken. Daarnaast hou ik van wandelen in de natuur en meestal loop ik dan 
ook met mijn camera om mijn nek om foto’s te maken, want fotograferen is 
ook een grote hobby van mij. 
Ik kijk er erg naar uit om volgend schooljaar weer op de Don Bosco te mogen 
werken en heb ontzettend veel zin om aan de slag te gaan in groep 6. 
Graag tot ziens! Annet 
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Nieuwe teamleden stellen zich voor 
  
 
 

Mijn naam is Helen van 't Hof en vanaf volgend schooljaar maak ik wéér 
deel uit van het team op de Don Bosco school. Ik zeg inderdaad 'wéér'. Na 
een half jaar gewerkt en stage gelopen te hebben op een andere school ben 
ik heel blij om weer terug te zijn. Samen met juf Arianne sta ik volgend 
schooljaar in groep 4b.  
Na ongeveer 15 jaar werkzaam te zijn geweest als opleidingscoördinator 
binnen verschillende organisaties, merkte ik dat het tijd was om eindelijk de 
stap te nemen waar ik al jaren over nadacht... een carrière-switch naar het 
basisonderwijs. In 2020 heb ik de stoute schoenen aangetrokken en ben ik 
gestart met het zij-instroomtraject bij de RVKO. De combinatie werken en 
tegelijkertijd studeren is af en toe pittig, maar tot op de dag van vandaag 
heb ik zeker geen spijt van mijn keuze. In mijn vrije tijd vind ik het fijn om 
buiten in beweging te zijn en tijd door te brengen met mijn vriend en twee 
kinderen.  
Ik kijk uit naar komend schooljaar en hoop u snel te ontmoeten! 
Hartelijke groet,  
Helen van 't Hof 

 
 
 
 
 
Wat fijn om op de Don Bosco te komen werken! Mijn naam is Marlies 
Aka. In september verhuizen we (mijn man en ik) naar Poortugaal. Onze 
zoon en dochter wonen al een poosje op zichzelf.  
En al vóór die tijd start ik in groep 3! Misschien bent u wel nieuwsgierig 
naar wie ik ben...  
Ik heb al heel veel jaartjes ervaring op verschillende scholen. Ik heb ge-
werkt van groep 1 tot en met VMBO klas 2 en buiten de groep. Ik vind 
werken met kinderen nog steeds heel erg leuk en haal er veel energie uit. 
Ik houd van hun leergierigheid, hun enthousiasme en openheid en de ge-
sprekjes met de kinderen. In groep 3 gaat het vooral om het leren lezen, 
rekenen en schrijven. De kinderen staan vast al te popelen om dit te leren 
of nog beter te leren. Daarnaast vind ik de creatieve vakken belangrijk: 
lekker tekenen en knutselen, dansen en zingen.  
Ik maak graag mooie reizen naar verre landen. Ik houd van lekker eten, 
lezen, fietsen, naar muziek luisteren en nieuwe dingen leren. Ik ben altijd 
vrolijk, houd van een zonnetje op mijn gezicht en van gezelligheid. Ik 
denk dat dit wel de ingrediënten zijn om er een fijn, leerzaam jaar van te 
maken voor de kinderen van groep 3. Ik kijk er naar uit om ze te ontmoe-
ten en met hen aan de slag te gaan.  
Ik wens u nu alvast een fijne vakantie, veilig weer thuis en tot in augustus!  
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We nemen afscheid van teamleden 
  
Beste ouders/verzorgers van de Don Boscoschool, 
 
Na een aantal jaar met heel veel plezier gewerkt te hebben op deze 
school, ga ik per volgend schooljaar een nieuwe uitdaging aan op de 
Imeldaschool in Rotterdam. Het liefst had ik nog vele jaren werkzaam 
gebleven op deze fijne school, maar vanwege mijn verhuizing en door 
de terugkomende drukte op de weg is de woon-werk afstand voor mij 
helaas te lang geworden.  
 
Via deze weg wil ik alle ouders voor het in mij gestelde vertrouwen en 
de fijne samenwerking bedanken. Ik ben ontzettend dankbaar voor alle 
fijne en liefdevolle herinneringen die ik hier met de kinderen op school 
heb mogen maken. Met een lach en een traan neem ik afscheid van de-
ze school, maar het was een feest om met zoveel lieve kinderen, fijne 
ouders en enthousiaste collega’s te mogen werken! 
 
Veel liefs en wellicht tot ziens! 
 
Juf Eline  
 
 

 
Beste ouders/verzorgers van de Don Boscoschool, 
 
Na vijf jaar bij de Don Boscoschool te hebben gewerkt heb ik ervoor geko-
zen bij een andere school aan de slag te gaan. Met name het dagelijks 
heen- en weer fietsen tussen Zuid-Beijerland en Rhoon en de daarmee 
gemoeide reistijd hebben mij tot deze keuze doen komen. 
  
Ik kijk terug op een leuke en leerzame tijd met lieve collega’s, aardige en 
meelevende ouders, maar vooral onwijs leuke en lieve kinderen. Jullie ga 
ik het meest missen (en zeker niet vergeten!). 
 
Hartelijke groet, 
Meester Kees  

 
 
 
Beste ouders/verzorgers van de Don Boscoschool, 
 
Ik ga na 5 jaar de Don Bosco verlaten. 
Ik wil iedereen graag bedanken voor de vaardigheden en de moed die 
jullie mij hebben gegeven om te groeien in mijn vak. Ik wens jullie heel 
veel geluk toe. 
Daarnaast wil ik alle ouders bedanken voor de fijne samenwerking en de 
kinderen voor de 5 topjaren in de klas! 
 
Groetjes juf Renske 
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