2021-2022

nieuwsbrief
september 2021

NPO gelden

Wellicht heeft u al gehoord over het extra geld dat scholen krijgen voor herstel en ontwikkeling van
het onderwijs tijdens en na corona.
Dit heet het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). In samenwerking met het team en met de
MR hebben we gezocht naar een passende invulling van deze gelden nav een schoolanalyse van
de afgelopen 3 jaar.
Onze school heeft niet veel achterstanden opgelopen. Er zijn wel een aantal kinderen die wat
meer achterlopen dan anderen. Deze kinderen gaan gerichte begeleiding krijgen. Verder gebruiken we
het geld voor schoolbrede ontwikkelingen/keuzes die aandacht behoeven of die we belangrijk vinden. In
de bijlage een flyer met de informatie over de inzet van de NPO gelden.
Mocht u nog vragen/opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met Karin (directeur), Esther
of Patricia (Ib-ers)

Even voorstellen!
Naast het voorstelfilmpje begin dit jaar, willen de nieuwe collega's van de JPS zich graag in de nieuwsbrief ook
even voorstellen.
Verder is er, zoals hierboven beschreven, dit jaar veel extra hulp op school. Ook deze collega's stellen zich
graag voor!

Patricia van Herwijnen (IB)

Mijn naam is Patricia van Herwijnen-Voskuilen.
Ik woon met mijn man, dochter van 13 jaar en zoon
van 10 jaar in Nieuwendijk.
Inmiddels ben ik al bijna 20 jaar werkzaam in
het basisonderwijs. Ik heb 14 jaar als leerkracht
voor diverse groepen gestaan. Daarna heb ik 5
jaar kinderen met diverse arrangementen begeleid
en remedial teaching gegeven. Naast het werk op
school heb ik ook al een aantal jaar mijn eigen
praktijk voor coaching en leerondersteuning. Ook
daar heb ik al veel kinderen met diverse hulpvragen
mogen begeleiden.
Vanaf dit schooljaar mag ik starten als
intern begeleider op de JPS. Een hele leuke nieuwe
uitdaging waar ik erg veel zin heb! Ik vind het
belangrijk dat ieder kind met plezier naar school
gaat, het plezier in leren terug vindt, weer
vertrouwen krijgt in zichzelf en verder kan
ontwikkelen binnen zijn eigen kunnen. Op dinsdag
en donderdag ben ik te vinden op de JPS.
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Karin van den Heuvel (leerkracht)
Ik ben juf Karin. Ik ben nieuw op de JPS. Voorheen heb ik
4 jaar in Loon op Zand gewerkt in de groepen 5/7/8 . En
daarvoor 16 jaar de groepen 3/4/5/6 op een basisschool
in Waalwijk. Ik heb ontzettend veel zin om met de
kinderen uit groep 2/3 te werken.
Ik woon in Sprang Capelle, met mijn man Marc en hond
Rakker. Mijn hobby’s zijn puzzelen, skiën en verre reizen
te maken. Ik vind wandelen met de hond erg fijn om te
doen. Daarnaast maken we in het weekend vaak
toertochtjes met een van onze twee oldtimers.

Joyce van Haaren (leerkracht)
Ik zal mezelf even voorstellen. Ik ben Joyce van
Haaren en dit jaar gestart op de JPS. Je kan mij
vinden in de groepen 1-2 en in de groep 2-3.
Hiervoor heb ik 18 jaar gewerkt in groep 1-2 en
1 jaar in groep 3, op een basisschool in Nieuw
Vennep. Een hele leuke tijd, maar toch
besloten om terug te gaan naar Brabant. Ik heb
2 kinderen (Guusje van 10 en Pepijn van 8) en
samen wachten we vol geduld tot ons huis
klaar is op het Geerpark in Vlijmen. De tijd
vliegt want zo zitten de eerste weken JPS er
ook alweer op. Ik heb het erg naar mijn zin,
geniet van het werken met de kinderen, hou
van een dolletje maar serieus kan ook, heb lol
met de collega's maar ook met de kinderen. De
start is goed, laten we er een gezellig leuk en
leerzaam schooljaar van maken.

Mitchel Fitters (leerkracht)
Hallo allemaal!
Mijn naam is Mitchel Fitters en ben 29 jaar oud. Ik woon samen met mijn vriendin Jasmijn en onze twee
kinderen Ted en Bobbi in Nieuwkuijk. Ik houd mezelf naast het werk graag bezig met mijn vrienden, familie en
voetbal.
Ik ben inmiddels 6 jaar werkzaam als leerkracht. In die jaren heb ik groep 7 en groep 8 gedraaid. Mijn
werkdagen zijn van maandag tot en met donderdag. Op vrijdag ben ik vrij.
Ik heb heel veel zin in het schooljaar en wil er samen met de kinderen een leuk jaar van maken.
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Roseri van den Besselaar (orthopedagoog)
Ik ben Roseri van den Besselaar. Als orthopedagoog help ik
leerlingen met moeilijkheden in het leren of op sociaalemotioneel gebied. Vanuit mijn eigen praktijk
(www.bijroos.com) kom ik op school extra handen bieden
in de klas op het gebied van rekenen, spelling en begrijpend
lezen. Daarnaast zal ik individuele begeleiding geven aan
leerlingen die binnen JPS een arrangement krijgen. Voor
vragen mag je me altijd even aanspreken!

Annika Boere (leerkracht)
Mijn naam is Annika Boere en ik kom uit
Dussen. Ik ben getrouwd met Richard en
moeder van 3 pubers. Ik werk al 29 jaar in het
(speciaal) basisonderwijs en heb ervaring
opgedaan in alle groepen maar met name in de
bovenbouw. Dit schooljaar ben ik samen met
een collega een bureau gestart voor bijles en
huiswerkbegeleiding in Almkerk. Daarnaast
werk ik ook nog op verschillende scholen zoals
op de JPS.
Je kunt mij tot de herfstvakantie op vrijdag
vinden in groep 8. Ik hoop er samen met de
kinderen een leuke en leerzame tijd van te
maken.
Groetjes , juf Annika

Rebecca (leerkracht Engels)
Hoi!
Mijn naam is Rebecca Visser en ik woon in
Drunen met mijn man en dochter (6).
Na 20 jaar als docent op het voortgezet
onderwijs, kom ik nu mijn vak Engels op de
basisschool geven. Dit doe ik elke donderdag.
Groetjes!
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Dewy de Haas (stagiaire Zorg & Welzijn)
Dag allemaal,
Ik heet Dewy de Haas en ben 17 jaar oud. Ik kom uit Den
Bosch en studeer aan de opleiding helpende zorg en welzijn
op het Koning Willem 1 college.
De groep waarbij ik stage loop is 1 en 2 bij juffrouw MC.
Buiten school en stage om werk ik veel en bespeel ik
muziek.

Rebecca (leerkracht Engels)

