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        Vrijdag 09-12-2022 
 

ALGEMEEN NIEUWS 
 

Personele bezetting 
Vanaf deze week werkt juf Kim op donderdag én vrijdag in de Panfluit. We hebben dan 4 dagen 
een leerkracht voor deze groep. Op woensdag blijft juf Noa voor de groep staan. Er komt nog 
extra ondersteuning bij die dag. 
De afgelopen weken is er druk overleg geweest tussen de directie van ’t Pierement/ De Delta, 
het bestuur en de directies van andere Opspoor scholen. Doel hiervan was het werven van 
goed gekwalificeerd personeel dat ’t Pierement kan komen versterken. We zijn blij u mee te 
kunnen delen dat we na de kerstvakantie een aantal nieuwe collega’s kunnen verwelkomen. 
We zijn nog bezig met het voeren van gesprekken. Daarna moeten we de personele indeling 
definitief maken. In de laatste nieuwsbrief zullen we die indeling met de leerlingen en met u 
delen. Uitgangspunt is dat alle groepen bemenst worden door leerkrachten en de het 
onderwijsondersteunend personeel weer gaan ondersteunen. 
 

Inschrijven broertjes en zusjes 
Het lijkt misschien erg vroeg, maar we zijn ook al bezig met de formatie en de personele 
bezetting van het schooljaar 2023-2024. We willen er vroeg bij zijn als het gaat om het werven 
van leerkrachten. Daarom is het belangrijk te weten op hoeveel kinderen we kunnen rekenen. 
Heeft u thuis nog een kindje onder 4 jaar dat nog niet is ingeschreven? Dan verzoeken we u 
om een inschrijfformulier bij ons op te halen, in te vullen en op school weer in te leveren. We 
kunnen dan een compleet overzicht maken van alle kinderen die in de loop van 2023 en 2024 
instromen. 

 

  AGENDA 

 

Donderdag 
 
 
Donderdag 
 
 
Maandag t/m 
Vrijdag 
 

8 december  
13.30-14.00 uur 
 
22 december 
17.00 tot 18.30 uur 
 
26 december 2022 
6 januari 2023 

Inloop voor ouders mbt 
de informatieavond 
 
Kerstdiner 
 
 
Kerstvakantie 
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CITO toets-weken 

De CITO toets-weken staan gepland voor de periode van 30 januari t/m 10 februari 2023. Het 
is belangrijk dat alle kinderen hier op dezelfde tijd aan meedoen. We verzoeken u daarom 
geen afspraken te maken met bv dokter of tandarts onder schooltijd. Noodsituaties 
daargelaten uiteraard. 
 

Adviesgesprekken groep 8 
Op woensdag 14 december worden de adviesgesprekken gevoerd met ouders van leerlingen 
van wie het advies afwijkt van de resultaten van de NIO toets en het drempelonderzoek. De 
leerling is hierbij ook van harte uitgenodigd! 
U ontvangt, indien van toepassing, hiervoor een uitnodiging van de leerkracht. Als u niet wordt 
uitgenodigd dan komen toets-resultaten en advies met elkaar overeen. Alle ouders ontvangen 
een uitnodiging voor een gesprek met de leerkracht na de CITO toetsen van januari. 
 

Even voorstellen 
Beste ouders, verzorgers en kinderen, 
Mijn naam is Helen Abcouwer. Sinds 1 december ben ik gestart met een combi-baan bij 
zowel Opspoor als bij SKOP (De BSO). 
Bij Opspoor ben ik onderwijsassistent en bij SKOP ben ik pedagogisch medewerker. Mijn 
werkdagen zijn maandag, dinsdag en donderdag. 
Hiervoor heb ik 5 jaar bij Cordaan jeugd gewerkt als begeleider voor kinderen met een 
verstandelijke beperking, ernstige meervoudige beperkingen, algehele 
ontwikkelingsachterstanden en gedragsproblematiek. 
Daarvoor heb ik 17 jaar op een kinderdagverblijf gewerkt. 
In mijn privéleven woon ik in Purmerend, ben ik getrouwd en trotse moeder van een zoon 
van 10 jaar. 
Ik kijk uit naar een gezellige en vooral leerzame tijd op het Pierement! 
Groetjes Helen. 

 
Bibliotheek 

Binnenkort krijgen we bezoek van een medewerker van Bibliotheek Waterland. Zij komt onze 
schoolbibliotheek bekijken en vervolgens saneren. Er staan veel verouderde boeken in. We 
zullen die vervangen door nieuwe moderne frisse boeken. Dit alles zal na de kerstvakantie in 
gang gezet worden. We hopen dat het leesplezier en de leesmotivatie hierdoor verhoogd 
worden. Dat heeft dan weer een goede uitwerking op de leesresultaten. 
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