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Informatie rondom groepsverdeling
Zoals eerder vermeld zijn wij volop bezig met afronding van de groepsverdeling en formatie
voor het schooljaar 2019-2020. We streven hierbij naar een zo optimaal mogelijke situatie.
Binnen stichting Veldvest wordt echter ieder jaar een datum afgesproken waarop de scholen
de informatie met ouders mogen delen. Hierbij is het van belang dat een en ander
tegelijkertijd gecommuniceerd wordt naar de ouders van verschillende scholen. Dit in verband
met mobiliteit binnen de stichting.
In de week van 17 juni 2019 brengen we alle ouders en kinderen op de hoogte.

Via deze nieuwsbrief wil ik mij graag aan u voorstellen.
Ik ben Olivier Bussing, 36 jaar en start per juni in groep 5-6 en 7-8.
Samen met mijn vrouw Valerie en onze vier kinderen Tijmen (9 jaar),
Pepijn (6 jaar), Merlijn (4 jaar) en Mijke (3 maanden) woon ik in
Waalre.
In mijn 16 jaar onderwijservaring heb ik gewerkt in het basisonderwijs,
MBO en HBO.
Naast mijn werk in het onderwijs vind ik het leuk om te gaan zeilen,
fietsen en uitstapjes te maken. Op zaterdag coach ik het voetbalteam
van mijn oudste zoon.
De afgelopen tijd heb ik gemerkt dat ik de bruisende sfeer van een
basisschool mis. Het direct contact met kinderen, neerzetten van een
goed pedagogisch klimaat in de klas, samenwerken in een team en de missie/visie van een
school verder vormgeven zie ik als uitdaging.
Het lijkt mij leuk om u te ontmoeten. Loop gerust een keer binnen na schooltijd.
Groet,
Olivier Bussing

Voorstellen Nancy Verbaal
Mijn naam is Nancy Verbaal-Antonis. Ik ben 44 jaar oud, gehuwd, 2 kinderen en woon in
Riethoven. Na 21 jaar gewerkt te hebben met veel plezier in Waalre, wilde ik graag een
nieuwe uitdaging. De meeste ervaring heb ik als leerkracht in met groep
7 en 8, ook in een combinatiegroep. Ik vind het een eer om de huidige
groep 7/8 parttime te mogen begeleiden, naar het einde van het
schooljaar.
Ik probeer graag ook een positieve bijdrage te hebben in Oerle en de
gemeenschap, graag ontmoet ik u in alle openheid. Tot ziens.
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Afscheid Nicole Jansen
Nicole Jansen was -tijdelijk- toegevoegd aan de St. Jan Baptist. Zij was deze maanden
toegevoegd aan groep 5-6 en heeft zich ingezet voor de leerlingen en ter ondersteuning van
de leerkrachten.
Aanstaande vrijdag 24 mei werkt Nicole voor het laatst op onze school.
We bedanken Nicole en wensen haar alle succes toe bij hetgeen zij gaat ondernemen.

Agenda:
- 30 en 31 mei vrij ivm Hemelvaart

Bijlage:
- Wandelevenemnet Dwars door Veldhoven
- Vakantieprogramma Oerle groep 2 tm 8
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