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Nog ruim 6 weken tot de zomervakantie!
We zijn volop bezig met het inrichten van
de laatste periode. Een periode waarin we
binnenkort gaan toetsen, maar ook een
spetterende meesters-en juffendag
organiseren en speciale activiteiten voor
groep 8 gaan realiseren. 
Voor het komende schooljaar is het team
druk bezig om plannen uit te werken die
we kunnen financieren met het Nationaal
Programma Onderwijs (NPO gelden). Dit
zijn gelden die het ministerie voor scholen
en schoolbesturen beschikbaar stelt om
de mogelijkheid te bieden de impact die
de Coronacrisis op de ontwikkeling van
leerlingen heeft aan te pakken. De
plannen koppelen wij aan de plannen die
we opgesteld hebben in ons schoolplan.

BELANGRIJKE DATA

25 JUNI MEESTERS-EN
JUFFENDAG

 
28 JUNI VRIJ COULEUR

LOCALE
 

1  JULI STUDIEMIDDAG
VRIJ VANAF 12:30U

 
23 JULI T/M 5 SEPT.

ZOMERVAKANTIE
 



 
optie 1 continurooster met ongelijke dagen: 73%
optie 2 het oorspronkelijk rooster: 25%
Geen voorkeur : 2%

De enquête is tandembreed door 106 gezinnen ingevuld, een respons
van 88%.
De uitslag van de enquete is als volgt:

Dat betekent dat na de zomervakantie de schooltijden als volgt zijn:
Maandag-dinsdag-donderdag en vrijdag van 08:30 - 14:30u. Tussen de
middag 45 minuten voor lunch en pauze.
Op woensdag van 8:30 - 12:30u.
De school en PSZ zijn voornemens de tijden op elkaar af te stemmen.

ouder enquête



 

Plan van inzet schooljaar 2021-2022

Ter Doest

 

Groep 1-2-3
Maandag, dinsdag en woensdag: juf Eva

Donderdag en vrijdag: juf Nele
 
 

Groep 4-5-6
Maandag t/m vrijdag: juf Sanne en juf Paola

 
 

Groep 7-8
Maandag: Juf Elise en juf Nele
Dinsdag t/m vrijdag: juf Elise

 
Juf Anouschka gaat 6 juli met zwangerschapsverlof
Begin november komt zij weer terug in groep 7/8



 

St Bernardus

 

Groep 1-2
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: juf Bernadette

Woensdag: juf Krijna
 

Groep 3-4
Maandag t/m woensdag: juf Nadja

Donderdag en vrijdag: juf Krijna
 

groep 5-6
Maandag t/m vrijdag: juf Kim Abbink

 

Groep 7-8
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: juf Evelien

Woensdag: juf Lizzy
Juf Lizzy zal nog 2 dag per week extra ondersteunen in 7/8

 
 



 

St Jozef

 

Groep 1-2
Maandag, donderdag en vrijdag: juf Suzanne

Dinsdag en woensdag: juf Kim de Caluwé
 
 

Groep 4 t/ m 8
Maandag t/m vrijdag: meester Sander

Maandag t/m donderdag: juf Petra
 

Juf Kim ondersteunt op maandag, donderdag en vrijdag.
 
 
 
 



 

We nemen dit jaar helaas afscheid van een aantal collega's.
Juf Chantal gaat met pensioen.

Meester Erik gaat naar de Wereldboom in Hulst.
Juf Cathiana gaat naar de Oude Vaart in Terneuzen.

En juf Lieke heeft nog een laatste woordje voor jullie geschreven.

 
Hallo allemaal,

Zoals de meesten van jullie weten ben ik  uitgevallen wegens ziekte. Ik heb
sindsdien geprobeerd te reïntegreren maar ben helaas nog niet voldoende

hersteld om mijn oude werkzaamheden op te pakken. Dit betekent dus ook dat
ik stop met mijn werk als leerkracht.

Ik heb het geluk gehad om met fantastische collega’s en kinderen te werken en
zal iedereen zeker missen. Wat hebben wij een plezier gehad! De komende tijd
ga ik mij volledig op mijn gezin en herstel richten. Ik hoop ooit weer het werk te
kunnen doen waar ik zo van geniet. Ik wil mijn collega’s en Perspecto bedanken
voor hun onvoorwaardelijke steun. Alle ouders voor de mooie gesprekken en ik

wens alle kinderen heel veel succes en plezier toe. Tot ziens allemaal! 
 

Groetjes Juf Lieke 
 
 
 
 
 

Afscheid



 

Hallo allemaal, 
Ik ben Krijna Roelse en woon in Axel. Volgend schooljaar kom ik op woensdag in groep

1 /2 en op donderdag en vrijdag in groep 3 /4 bij jullie op school werken. Op het
moment werk ik al weer bijna 13 jaar in Oostburg. Daar heb ik ervaring in de onder- en

middenbouw. 
Met enthousiasme kijk ik er naar uit om nu naar Clinge te komen. Om een nieuwe

uitdaging aan te gaan en om in een nieuw team samen te werken. 
Alvast een fijne vakantie gewenst. Ik hoop jullie snel te ontmoeten. 

 
groetjes, Krijna

 
***

 
Beste ouders, leerlingen en verzorgers,

 
Aangezien ik een "nieuw gezicht" ben op 

deze school wil ik me graag aan jullie 
voorstellen. Ik ben Elise de Mey, 21 jaar 
(deze zomer 22) en nieuw als leerkracht

op basisschool Ter Doest.
 

Voor ik hier terecht kwam, werkte ik een aantal maanden op een Belgische school in groep 7.
Daarna heb ik de overstap gemaakt naar onderwijsgroep Perspecto. Ik werkte op t´Getij in

groep 3 en groep 5. Een grote aanpassing vol nieuwe leerkansen voor mij als leerkracht, die ik
graag met beide handen wou grijpen. 

Hopelijk kunnen we er samen een schitterend jaar van maken!
 
 

Tot snel 
 

Juf Elise
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Even voorstellen



 

 
 
 

'Hallo allemaal!
 

Graag wil ik me even voorstellen. Ik ben Evelien van Kemseke, 34 jaar, en ik woon
in Heikant. Ik heb twee zoontjes (van 3 en 7 jaar) en in mijn vrije tijd ben ik vaak

aan zee of in het bos te vinden. Ook lees ik graag een goed boek en bak ik graag
(dat lukt niet altijd even goed maar de aanhouder wint denk ik altijd maar). Na

jarenlang in de juridische sector te hebben gewerkt heb ik besloten mijn hart te
volgen, en ben ik begonnen met het zijinstroomtraject om zo in het

basisonderwijs aan de slag te kunnen. Dit traject heb ik inmiddels bijna afgerond.
De afgelopen jaren heb ik met veel plezier op verschillende scholen in Zeeuws-

Vlaanderen gewerkt en vanaf volgend schooljaar ga ik aan de slag op de Sint
Bernardus, in groep 7/8. Ik heb er erg veel zin in en ik kijk er naar uit iedereen te

ontmoeten! 
 

Ik wens jullie allemaal een hele fijne zomer en tot ziens in het nieuwe schooljaar!
 

Lieve groeten,
 

juf Evelien
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

De laatste oudergesprekken voor groep 3
t/m 8 van dit schooljaar zijn van 12 tot 16
juli. Via de Parro app kunt u met de juf of

meester een afspraak maken.
 

Tandemnieuws

Oudergesprekken

In het nieuwe schooljaar willen
we de tandem 7/8 weer

oppakken. De definitieve invulling
wordt uitgewerkt en zal in de
volgende nieuwsbrief verder

toegelicht worden.



 

Vrijdag 25 juni is het speciale dag voor 
de kinderen van de Tandem.
Die dag voegen wij de meesters- en
juffendag en de schoolreis samen tot een
feestdag.
Er zijn allerlei activiteiten, maar wat er
precies gaat gebeuren houden we nog
even geheim.
De kinderen hoeven die dag niets mee te
nemen. Er wordt voor een traktatie, een
hapje en een drankje gezorgd. 

25 juni
 
 


