
 

 

 

 

  

Nieuwsbrief maart 2023 
 

Groepsbezetting 

 

Vanaf januari heeft Elena Bunskoek i.v.m. problemen in haar energiebalans geen 

lesgevende taken in groep 4. In goed onderling overleg is indertijd besloten dat Ria 

Tuinstra, op dat moment leerkracht van groep 7, de taken van Elena zou overnemen. 

Kerensa Grunder, die net terugkwam van zwangerschapsverlof, en Marloes Singels 

hebben samen groep 7 opgepakt. Wij waren blij met deze interne oplossing en wisten 

toen nog niet dat Ria een paar weken later het nare bericht zou krijgen dat ze 

borstkanker heeft. In diezelfde periode kregen we ook mooi nieuws; Suzanne Gijsberts 

(leerkracht van groep 3) is zwanger.  

  

Al deze ontwikkelingen maakten dat we naarstig op zoek zijn gegaan naar nieuwe 

collega’s. Van meerdere kanten kregen we de reactie; ‘dat gaat niet lukken midden in 

het schooljaar en met de krapte op deze arbeidsmarkt’. Maar we kunnen u laten weten 

dat het wél gelukt is. En ook nog met kwalitatief hele goede mensen. Want Minke van 

Huizen, Rochelle Lohuis en Djordy van Rijn komen ons team versterken. Verderop in de 

nieuwsbrief stellen ze zich aan u voor.  

  

Vanzelfsprekend hebben ze te maken met opzegtermijnen en kunnen Minke en Rochelle 

pas starten na de meivakantie. Djordy is net geremigreerd uit Spanje en kan wel direct 

starten.  

Met al deze nieuwe informatie zijn we opnieuw de puzzel gaan leggen welke leerkracht 

in welke groep gaat lesgeven of ondersteunen. Ons belangrijkste uitgangspunt hierbij 

was; zo weinig mogelijk wisselen om zoveel mogelijk rust te bewaren. We denken dat 

we hier goed in geslaagd zijn al weten we dat niet alle ouders en/of leerlingen blij zullen 

zijn met de keuzes die we hebben gemaakt.  

  

We hebben de periode tot de zomervakantie opgedeeld in twee stukken; van nu tot de 

meivakantie en van de meivakantie tot de zomervakantie.   

Hieronder ziet u de groepsbezetting voor de tweede helft van het schooljaar.  

Ria, Elena en Rochelle zijn niet in de groepsbezetting opgenomen en Suzanne staat nog 

tot het eind van het schooljaar in groep 3.   

Zoals u zult begrijpen kunnen we niet in de toekomst kijken en weten we niet hoe de 

komende maanden het herstel van Elena en Ria zal verlopen en wanneer Suzanne 

precies met verlof zal gaan. Dit zal vanzelf duidelijk worden, maar we kunnen met 

zekerheid zeggen dat we ons geen zorgen hoeven te maken over of we voldoende 

personeel hebben om alle groepen te bezetten. Dat komt goed!  

  
 

 

 

 

 

 

 



 
Een overzicht van de groepsbezetting de tweede helft van het schooljaar 

 

Groep 1a:              Marloes Engbers: ma, vr  

                              Monique Keur: di, wo, do 

                              Ondersteuning: Karyan Krabbe ma, di, wo  

                                                     Sylvia Fleer: do, vr 

 

Groep 1b:             tot meivakantie: Esmee Lefers : ma t/m vr 

                              meivakantie–zomervakantie: Minke van Huizen ma t/m vr 

                              Ondersteuning: Karyan Krabbe ma, di, wo  

                                                      Sylvia Fleer: do, vr 

 

Groep 1c:                Marjolein Kamphuis: ma-wo-do 

                              Nancy Roozeboom: di-vr 

                              Ondersteuning: Karyan Krabbe ma, di, wo  

                                                      Sylvia Fleer: do, vr 

 

Groep 2:    Loran Vorgers: ma t/m vr             

                              Ondersteuning: Jonne Lohuis: ma t/m vr  

                                

Groep 3:            Suzanne Gijsberts: ma t/m vr  

                      Ondersteuning: Jorieke Loohuis ma, di, wo, do 

                                                      Lisette Kroep vr 

 

Groep 4:                 Bart Rikhof: ma t/m vr 

                              Ondersteuning: Dide Polman: ma, di, do, vr 

                                                     Lisette Kroep: wo 

 

Groep 5:     Marloes Horstman: ma t/m vr 

                              Ondersteuning tot meivakantie: Laura Nolten ma  

                                                                             Ellen Roesink di,wo  

                                                                             Fleur Olde Riekerink do,vr  

                              Ondersteuning meivakantie-zomervakantie:Esmee Lefers ma t/m vr 

  

Groep 6:                 Els Scheer: ma, do, vr 

                              Kerensa Grunder: di, wo 

                              Ondersteuning: Marloes Singels: ma t/m vr 

 

Groep 7:     Djordy van Rijn: ma t/m do 

                              Kerensa Grunder: vr  

                              Ondersteuning: Marloes Singels: ma t/m vr 

 

Groep 8:   Dagmar Stamborg: ma t/m vr 

                              Ondersteuning: Marloes Singels: ma t/m vr 

 

We zijn ons ervan bewust dat de situatie niet voor alle leerlingen ideaal is en we hadden 

het graag anders gezien, maar u zult begrijpen dat dit overmacht is. We hopen op uw 

begrip hiervoor.  

In ieder geval zijn we blij met onze nieuwe collega’s en we wensen ze veel werkplezier 

bij ons op school. Maar we willen ook Elena en Ria veel beterschap wensen, we hopen 

dat hun herstel goed verloopt en dat ze spoedig weer aan het werk kunnen op de 

Martinus.  

  

Heeft u vragen en/of opmerkingen over bovenstaande dan kunt u contact opnemen met 

Léon Poorthuis.  

 



 

Oudertevredenheidsonderzoek 

 

In de komende twee weken zullen we op school een tevredenheidsonderzoek uitvoeren 

waarin we leerlingen, ouders en medewerkers vragen om een vragenlijst in te vullen.  

 

Waarom een oudertevredenheidsonderzoek? 

Een school dient voortdurend aan de kwaliteit van het onderwijs te werken. In dat kader 

is het voor ons erg belangrijk om te weten hoe u over de kwaliteit van ons onderwijs 

denkt. De scholen van onze stichting gebruiken hiervoor ‘WMK’ (Werken Met Kwaliteit). 

Dit instrument, dat hoort bij Parnassys, meet op diverse terreinen de kwaliteit van de 

school. Zo worden alle ouders, leerlingen van groep 6 t/m 8 en medewerkers gevraagd 

hun mening over de school aan te geven in een vragenlijst. Het invullen van de 

vragenlijst geschiedt anoniem. 

Wat gebeurt er met alle verkregen informatie? Deze wordt verwerkt tot een 

kwaliteitsanalyse. We gebruiken de uitslag om onze ontwikkelpunten zichtbaar te krijgen 

en het schoolbeleid te maken. 

De uitslag van de vragenlijsten zullen we in één van de volgende nieuwsbrieven 

publiceren. 

 

Hoe kunt u de vragenlijst invullen? 

Vanaf woensdag 15 maart willen we het oudertevredenheidsonderzoek uitvoeren. Dat 

gebeurt digitaal via een digitale afname en wordt anoniem verwerkt. U ontvangt 

volgende week een mail met daarin een link naar de afname. De sluitingsdatum is 

maandag 20 maart 2023. 

Wij zijn zeer geïnteresseerd in uw mening omdat we met de uitkomsten hiervan ook het 

onderwijs en de organisatie ervan zo goed mogelijk kunnen aanpassen aan de wensen 

van degene die de lijsten invult. We hopen dat u de moeite wilt nemen om de vragenlijst 

in te vullen. Dat zal ongeveer 15 minuten van uw tijd in beslag nemen. 

 

 

Het is van ons van groot belang dat veel ouder(s) en/of verzorger(s) de vragenlijst 

invullen, en hopen dus op uw medewerking. Dank u wel alvast! 

 

 

 

 

 

Even voorstellen… 

 

Hallo allemaal, 

 

Mijn naam is Minke van Huizen en ik zal vanaf de 

meivakantie het team van de Martinus komen 

versterken!  

Ik ben woonachtig in De Lutte, waar ik in mijn vrije tijd 

bij de harmonie muziek maak. Daarnaast maak ik graag 

mooie reizen, houd ik ervan om lekkere dingen te 

bakken en wandel ik graag. 

Ik kijk er naar uit om in groep 1b aan de slag te gaan  

en wil jullie graag leren kennen!  

 

Groetjes,  

Minke 

 
 

 



 

 

Bij deze wil ik me graag even voorstellen. Mijn naam is 

Rochelle Lohuis-Nuis. Ik ben 30 jaar. Samen met mijn man 

Raymond en onze dochter Yara (van bijna 10 maand) ben ik 

woonachtig in Losser. In mijn vrije tijd vind ik het heerlijk om 

te gaan wandelen in de natuur samen met onze hond. Het 

liefst neem ik dan mijn camera mee om prachtige foto’s te 

maken. Verder vind ik het ook heerlijk om lekker creatief 

bezig te zijn, zoals handletteren, diamond painting en 

tekenen. De afgelopen jaren heb ik gewerkt op de Brede 

School in Overdinkel in groep 1/2. Maar het was tijd voor mij 

voor een nieuwe uitdaging. Ik heb erg veel zin om bij jullie op 

KBS De Martinus te komen werken! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallo! Mijn naam is Djordy. Ik ben 29 jaar en woon 

in Enschede. In mijn vrije tijd ga ik graag naar de 

sportschool, maak ik (elektronische)muziek, bezoek 

ik festivals en ben ik graag bij/met vrienden. Ook 

reizen en nieuwe culturen ontdekken doe ik graag. 

Dit is dan ook de reden dat mijn vriendin en ik in 

2020 besloten te emigreren naar het mooie Granada 

in Spanje. Na 2,5 jaar daar met veel plezier te 

hebben gewoond zijn wij afgelopen januari 

geremigreerd. De voornaamste reden: ik miste het 

(Nederlandse)onderwijs. Ik heb dan ook ontzettend 

veel zin om aan de slag te gaan in groep 7! 

 

 

 

 
 


