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Groepsverdeling schooljaar 2019-2020
Peuters

Lenneke Lauf (woe) + Ingrid Severijns (woe)

Groep 0/1a

Anique Hensen (ma t/m don)

Groep 0/1b

Anita Michielsen (ma, din) + Petra van Limpt (woe, don)

Groep 2a

Priscilla van den Kieboom (ma, din) + Inge van Daelen (woe, don)

Groep 2b

Myrthe Blankenspoor (ma t/m woe) + Anita Michielsen (don)

Groep 3a

Viola van Kats (ma t/m woe) + Lenie Chamuleau (don, vrij)

Groep 3b

Femke van Gestel (ma t/m vrij)

Groep 4

Caroline de Vries (ma t/m woe) + Esther Wierikx (don t/m vrij) met
ondersteuning van Mariëlle Laureijssen

Groep 5

Paula van den Brand (ma, din, woensdag om de week)
+ Winfried Noordijk (woensdag om de week, don, vrij)

Groep 6

Matthieu Verlinde (ma t/m vrij) met ondersteuning van Mariëlle
Laureijssen

Groep 7

Meike Nijst (ma t/m vrij)

Groep 8

Maud Ligtenberg (ma t/m vrij)

Zorg

Hanneke van Engelen (din, woe, don) + Anneke Korn (ma, din, woe)
+ Karlijn Mathijsen (arrangementen) + Kirsten Smulders (arrangementen)

Directie

Herman Straver (din, don) + Dineke van Engelen (ma, din, don)

Muziekleerkracht

Anton Wolvenkamp (din)

Vervanging
bij ziekte

Marloes Theeuwes
Debby Mackintosh
Esther Wierikx (ma)

Op dinsdagmiddag 18 juni is de doorschuifmiddag. Alle kinderen gaan die middag
een kijkje nemen in hun nieuwe groep en mogen alvast kennis maken met de nieuwe
leerkracht(en).
Een aantal (nieuwe) leerkrachten stellen we nog graag even aan u voor:
Anique Hensen
Graag wil ik mezelf even voorstellen, altijd prettig om te weten
welk juf het nieuwe gezicht voor uw kind wordt.
Ik ben Anique Hensen, 31 jaar en woon met mijn gezin in
Dongen. Vijf jaar geleden ben ik getrouwd met Jeroen en we
hebben twee prachtige dochters mogen krijgen. De oudste, Ise,
is 4 jaar en de jongste, Jula, is 2 jaar.
In mijn vrije tijd ga ik er lekker op uit met mijn gezin en ben ik
graag aan het sporten of aan het touren op de motor.
De afgelopen 8 schooljaren was ik werkzaam op een andere
school binnen de stichting PCPO Midden Brabant. Hier ben ik
gestart in een groep 7-8 en heb vervolgens een aantal jaar de
kleutergroep gedraaid. Ik geniet enorm van de spontaniteit van
het jonge kind en zit daarom vol enthousiasme om te starten in
groep 0-1 op basisschool Anspach.
Ik heb zin in deze nieuwe uitdaging, tot volgend schooljaar!

Myrthe Blankenspoor
Ik ben Myrthe Blankenspoor. Samen met mijn man Roland en
twee dochters Meike (13) en Noortje (11) wonen we met veel
plezier in Rijen. In mijn vrije tijd ben ik actief met theater, en ik
houd van gezellige momenten met vrienden en familie.
Sinds 2004 ben ik werkzaam in het onderwijs.
In 2007 ben ik vanuit Ede komen wonen in Rijen.
Ik ben begonnen als leerkracht op De Schoof in
Raamsdonksveer en ik heb daar 8 jaar gewerkt in de groepen 3
en 4. Daarna ben ik overgestapt naar De Vijf Eiken in Rijen.
Hier heb ik 7 jaar lang met veel plezier gewerkt in de groepen 1 t/m 5.
Het leukste aan werken in het onderwijs is dat geen dag hetzelfde is. Ik vind het fijn
om de kinderen wat te leren, maar daarnaast leer ik zelf nog élke dag iets bij. Ik vind
het belangrijk dat er een veilige sfeer is in de klas die ik dan ook samen met de
kinderen creëer.
Ik heb erg zin om dit nieuwe schooljaar te starten in groep 2 op De Anspach.
Mocht u nog iets willen weten over mij, loop dan gerust een keertje binnen. Ik ben
aanwezig van maandag t/m woensdag.

Inge van Daelen
Graag wil ik me even voorstellen. Ik ben Inge van Daelen. Moeder van
drie kinderen in de leeftijd van 6, 9 en 12 jaar. Dit schooljaar heb ik als
invaller mogen werken op de Anspach en op de Vijf Eiken.
Volgend schooljaar mag ik groep 2 samen met Priscilla gaan draaien.
Hier heb ik enorm veel zin in. Mocht je me dit jaar nog niet ontmoet
hebben dan gaat dat volgend jaar vast gebeuren. Tot dan!
Viola van Kats
Graag wil ik mijzelf voorstellen. Mijn naam is
Viola van Kats.
Ik ben 35 jaar en woon samen met mijn vriend Ron en twee
zoontjes Daaf (4 jaar) en Juul (2 jaar) in het mooie
Oosterhout.
Ik heb 14 jaar met veel plezier op een basisschool in Utrecht
gewerkt. Ik ben vooral werkzaam geweest als
groepsleerkracht in de groepen 1 t/m 5 en als
leesbegeleider voor kinderen met een leesachterstand en/of
dyslexie.
Na 14 jaar vond ik het tijd voor een nieuwe uitdaging en ben
ik na de meivakantie op de Anspach gestart in groep 3 ter vervanging van juf Corina.
Ik heb ontzettend veel zin om in het nieuwe schooljaar aan de slag te gaan met een
nieuwe groep 3.
Algemene zaken
• Ter aanvulling op het vakantierooster: voor aankomend schooljaar staat de
studiedag gepland op maandag 23 september 2019. De kinderen zijn dan vrij.
• De rapporten worden op 26 juni, in de klas, uitgedeeld aan de kinderen. Heeft
u n.a.v. het rapport een vraag dan kunt u natuurlijk altijd bij de leerkracht
terecht.
• Vanaf maandag 3 juni zal er in de hal bij de hoofdingang van de school een
een week lang een tafel staan met alle gevonden voorwerpen. Wilt u kijken of
er iets van uw kind tussenligt? Daarna wordt alles opgeruimd.
• Door enkele technische mankementen werkt de Anspach app momenteel niet
optimaal. We zijn er mee bezig, maar naar alle waarschijnlijkheid zullen de
meeste problemen pas verholpen zijn na de nieuwe update van de app. Deze
gaat na de zomervakantie plaatsvinden. Hierover krijgt u t.z.t. meer informatie.
• We nodigen alle belangstellenden uit om op 27 juni om 15.00u op het
schoolplein te komen genieten van een muzikale afsluiting door onze
schoolband!
• Afscheidsfeest juf Ans, heeft u het ook in uw agenda staan? Vrijdag 28 juni
van 16.30u tot 19.00u op het schoolplein.
Bedankje juf Ans
De afgelopen weken word ik elke dag verrast met post. Ik wil jullie hartelijk bedanken
voor de mooie kaarten met lieve woorden. Dank jullie wel!!
Wie nog eens in de foto albums wil kijken in mijn klas, jullie zijn van harte welkom!!
Tot en met 28 juni a.s. staan ze in de klas.
Een hartelijke groet van Ans.

Meesters- en juffendag
Hieperdepiep hoera! Nog even en dan is het woensdagochtend 5 juni groot feest op
de Anspach voor alle meesters en juffen. De Anspach zal die dag omgetoverd
worden in Resort Spanspach waarbij de juffen en meesters in de watten worden
gelegd. Om 8:30 zal er een opening plaatsvinden op het grote plein. Daarna zullen
de kinderen weer naar hun klassen gaan om het feest verder te vieren.
Houd er woensdagochtend 5 juni rekening mee dat U GEEN gebruik kunt maken van
de parkeerplaats, die dan afgesloten zal zijn voor activiteiten voor die ochtend.
De feestelijke groeten van de Ouderraad!
Nieuws vanuit de Ouderraad
Wandelnieuws dit keer. De OR is druk
bezig geweest met het in orde maken van
alle lijsten voor de A4d. Wat was het weer
gezellig en hebben veel kinderen van de
Anspach school de 3,5, 5 en 10 km met
veel plezier gelopen! Knap gedaan!
Dit evenement was voor juf Ans alweer de
43e keer. Aangemoedigd door mooie
spandoeken langs de route heeft ze deze
A4d met haar klasje voor de Anspach
school als vanouds gelopen.
Dank aan de organisatoren vanuit de OR voor het regelen van deze activiteit!
E-books voor het hele gezin met de VakantieBieb
Dankzij de VakantieBieb kunnen duizenden kinderen in de zomer doorlezen. Dat is
een geweldige ontwikkeling, want doorlezen in de zomer voorkomt een terugval van
het AVI-niveau. (de zomerdip)
De VakantieBieb stimuleert kinderen om te lezen tijdens de zomervakantie en biedt
een brede selectie van maar liefst 50 e-books voor het hele gezin. De VakantieBiebapp is een zomercadeautje van de Bibliotheek en gratis te downloaden in de App
Store en Google Play Store. U hoeft hiervoor geen lid te zijn van de bibliotheek.
De VakantieBieb opent op 1 juni. Vanaf 1 juli zijn ook de boeken voor volwassenen
beschikbaar. De VakantieBieb is geopend tot en met 31 augustus.
We hopen dat veel kinderen en hun ouders hier gebruik van zullen maken of anders
op een andere manier blijven lezen in de zomervakantie om terugval te voorkomen.
Veel leesplezier toegewenst!
Kidsrun
Op zaterdag 15 juni organiseert Atledo de jaarlijkse Dwars Door Dongen
hardloopwedstrijd. Deze wedstrijd begint zoals altijd met een Kids Run, voor alle
leerlingen van de basisscholen in Dongen en omgeving. Uw kind is ook uitgenodigd!
Leerlingen uit groep 1-2 lopen één ronde op de atletiekbaan, voor groep 3 t/m 8 zijn
dit er twee. Inschrijven is mogelijk tot 9 juni via www.dwarsdoordongen.nl

