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Nieuwe leerkrachten en leerkrachtondersteuner 
Met ingang van het nieuwe schooljaar wordt er 
een aantal nieuwe leerkrachten en een 
leerkrachtondersteuner aan het team van De BERK 
toegevoegd. 
Juf Yvonne zal volgend jaar met juf Bianca samen 
groep 8 draaien, juf Manja vormt een duo met juf 
Robin in groep 7, juf Gerie en juf Marleen zijn 
samen in groep 1-2 b en juf Stephanie is 
leerkrachtondersteuner. Zij wordt ingezet voor 
ondersteunende werkzaamheden in diverse 
groepen. In onderstaande stukjes stellen zij zich 
aan u voor. 

Hoi ! Ik ben juf Gerie en ik woon 
met Joost en mijn zonen Pelle, 
Tibbe en Bent en pleegzoon André 
in Kaatsheuvel. Ik heb aan de 
Pabo gestudeerd, maar heb de 
afgelopen jaren als begeleider 
voor kinderen en volwassenen 

met een verstandelijke beperking gewerkt. Dit 
schooljaar start ik met veel plezier in de 
kleuterklas van De BERK! Samen ontdekken, 
spelen en leren vind ik het mooiste wat er is en ik 
heb er dan ook heel veel zin om samen op 
ontdekkingsreis te gaan in de kleuterklas. 

Hoi Allemaal!  
Ik ben Stephanie Toorians (35 jaar) en moeder van 
3 kinderen  
(Jip, Saar en Duuk). Samen met mijn partner woon 
ik in Loon op Zand. Echte hobby’s heb ik niet, maar 
leuke dingen doen met mijn kinderen en vrienden 
vind ik erg leuk. Na de zomervakantie werk ik op 
maandag en 
donderdag op 
De BERK als 
leraarondersteuner. 
Op dinsdag werk ik als 
taalondersteuner 
binnen Leerrijk! Mocht 
je nog vragen hebben, 
spreek me dan gerust aan.  

Beste ouders, 
Wat fijn dat ik mag komen werken op De BERK. Na 
jaren werkzaam te zijn geweest op een andere 
school binnen stichting Leerrijk! mag ik nu mijn 
ervaringen delen en nieuwe ervaringen op komen 
doen op uw school.  

En daar heb ik enorm veel zin in.  
Mijn naam is Yvonne Steur, ik 
ben 32 jaar en woon in 
Waalwijk. 
De afgelopen schooljaren heb 
ik gewerkt in verschillende 
groepen, maar met name in 
groep 8.  

Ik ben getrouwd sinds een jaar en mijn man ik 
hebben samen 2 hele lieve kindjes gekregen: ons 
dochtertje is een half jaar oud en ons zoontje is 
ondertussen al bijna 3. 
Ik gun mijn eigen kinderen een fijne tijd en ook 
voor uw kinderen ga ik mijn uiterste best doen om 
de basisschooltijd op een fijne manier af te sluiten. 
Hard werken en plezier maken zijn daar onderdeel 
van.  
Samen met collega's, ouders én de kinderen zelf 
kunnen we hiervoor zorgen, daar sta ik helemaal 
achter! 
Mocht u nog vragen hebben of een praatje willen 
maken, dan kunt u altijd even binnenlopen of een 
afspraak met me maken.  
Tot ziens! 
Groeten, 
Yvonne Steur 

Ik ben Manja Buijs, ik werk al 
ongeveer 18 jaar in het 
basisonderwijs. 
Het grootste deel  van die 
tijd heb ik voor groep 8 
gestaan en ook regelmatig 
voor groep 7.  
Ik ben getrouwd en heb drie 
volwassen kinderen. Naast 
het werken in groep 7 op De BERK, werk ik ook nog 
op basisschool de Vaert. 
Op deze school heb ik werkzaamheden naast de 
klas, ik werk hier aan schoolontwikkeling op het 
gebied van rekenen en taal, geef RT en ben hier 
ook gedragsspecialist. 
Ik wilde graag eens van school wisselen om te 
kijken hoe het er op een andere school aan toe 
gaat. Ik hoop weer veel nieuwe dingen op De BERK 
te leren! 
Volgend jaar start ik met juf Robin in groep 7, ik 
kijk er al naar uit! 

groeten Manja 
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Vrijwilligers TSO gezocht 
Voor de tussenschoolse opvang zijn we op zoek 
naar nieuwe vrijwilligers om het bestaande team 
te versterken. Wilt u meer betrokken zijn bij onze 
school en maakt u graag contact met kinderen? 
Wellicht is dit dan iets voor u. Misschien kent u 
ook iemand waarvoor dit passend is? Attendeer 
hem of haar gerust op onze oproep. Als vrijwilliger 
surveilleert u tussen de middag (in totaal anderhalf 
uur) samen met een andere vrijwilliger en een 
teamlid. De bouwen spelen in 3 groepen elk een 
half uur buiten. Samen met de vrijwilliger en het 
teamlid begeleidt u het buitenspelen en bent u 
een aanspreekpunt voor de kinderen. U kunt zelf 
aangeven hoeveel dagen u beschikbaar bent. Voor 
uw hulp ontvangt een vrijwilligersvergoeding. Wilt 
u meer informatie? Bel of mail naar Ingrid; 
directiedeberk@leerrijk.nl. Even binnen lopen mag 
natuurlijk ook. 

Vergroten ouderbetrokkenheid 
Het afgelopen schooljaar hebben we o.a. door 
corona niet de mogelijkheden gehad om u als 
ouders optimaal te betrekken bij onze school. Dit 
hadden we graag anders gezien. 
Ouderbetrokkenheid is in onze ogen meer dan het 
gesprek met u aangaan als er zorg is omtrent uw 
kind. We denken dan ook aan hulp in de groep van 
uw kind op diverse vlakken, meedenken over het 
onderwijs en zaken die spelen. Momenteel 
beraden we ons als team wat de mogelijkheden 
zijn en hoe we dit vorm willen gaan geven? Heeft u 
daar wellicht zelf ideeën over? Dan nodig ik u van 
harte uit deze met ons delen. Dinsdagochtend 5 
juli staat er een koffie-uurtje gepland waarop we 
graag met u in gesprek gaan over dit onderwerp. 
Kunt u niet bij het koffie-uurtje aansluiten, maar 
heeft u wel ideeën? Mail deze dan naar 
directiedeberk@leerrijk.nl 

NK stoepranden 
Zaterdag 9 juli vindt het NK stoepranden plaats op 
de parkeerplaats van  R.K.V.V. Berkdijk van 10.00 
uur tot 14.00 uur. Deelname is gratis. Aanmelden 
kan via www.jerkat.nl/nkstoepranden. Deelname 
kan in 2 groepen: 
Groep 1 leeftijd 6 tot en met 10 jaar  
Groep 2 leeftijd 11 tot en met 14 jaar. 

Laatste nieuwsbrief van dit schooljaar 
Dit is de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. We 

hopen dat u de nieuwsbrief met veel plezier 
gelezen heeft en dat hij ertoe bijgedragen heeft u 
geïnformeerd te houden over onze school. Mocht 
u suggesties hebben betreffende de nieuwsbrief 
dan horen wij deze graag van u. U kunt deze 
mailen naar directiedeberk@leerrijk.nl 

Belangrijke data 

5 juli 8.30-9.30 uur: koffie-uurtje 

6 juli Studiedag team, alle kinderen 
vrij 

11 juli Oudergesprekken groepen 1-2 
14 juli Rapporten mee en 

kennismakingsmiddag met 
nieuwe leerkracht(en) 

18 juli Musical gr 8 voor opa’s en 
oma’s/ neefjes en nichtjes van 
kinderen groep 8 en kinderen de 
BERK 

19 juli Middag: Musical voor kinderen 
de BERK 
Avond: Musical voor ouders 
groep 8 en afscheidsavond 

20 juli  Juffendag groep 6 

20 juli Uitzwaaien groep 8 

22 juli 12.00 uur begin zomervakantie 
t/m 2 september 

We wensen onze 

kinderen en hun ouders 

en verzorgers een fijne, 

zonnige zomervakantie! 

Team De BERK 

mailto:directiedeberk@leerrijk.nl
http://www.jerkat.nl/nkstoepranden

