Veenendaal, 16-07-2020
Beste ouder(s) en of verzorger(s),
Zoals u weet, neemt juf Marlies afscheid van onze school. We hebben de afgelopen weken gezocht naar een goede
invulling voor deze vacature. We zijn blij dat we leerkrachten met ervaring hebben gevonden die enthousiast zijn om
les te geven bij ons op school en dat collega’s bereid zijn gevonden mee te denken en bewegen. Het is echter wel
nodig om de eerdere verdeling aan te passen. Meester Gert-Hein van de Ruitenbeek gaat lesgeven in groep 7-8. Juf
Corine Hernández komt vanaf de Patrimoniumschool naar groep 5-6 op de Prinses Beatrixschool. Juf Corine Tabally
start in eerste instantie vanuit de vervangingspool. Later wordt gekeken of zij blijft als leerkracht of dat er een andere
leerkracht komt. Hieronder ziet u hoe de groepsverdeling volgend schooljaar is ingevuld. We hebben er vertrouwen
in dat we komend schooljaar goed kunnen starten. Voor de kinderen is het wellicht even wennen, maar we doen er
alles aan om te werken aan een goede kennismaking.

Groepen:
Groep 1-2

Groep 3-4

Groep 5-6

Groep 7-8

Leerkrachten:
Juf Roos Venema (di, wo, do)
r.venema@gavescholen.nl
juf Jolanda Rustenhoven (ma en vr)
j.rustenhoven@gavescholen.nl
Juf Janneke van de Peut (wo-vr)
j.vdpeut@gavescholen.nl
Juf Margriet Donkelaar
m.donkelaar@gavescholen.nl
Juf Corine Tabally-Pul (ma,di) (start vanuit
vervangingspool Gave scholen)
c.tabally@gavescholen.nl
Juf Corine Hernández-Guijt (wo-vr)
c.hernandez@gavescholen.nl
Meester Gert-Hein van de Ruitenbeek (ma-vr)
gh.vdruitenbeek@gavescholen.nl
Juf Erna Hoogeveen (adv vervanging)
e.hoogeveen@gavescholen.nl

Directeur

juf Femke van de Steenhoven
(Leerkrachtondersteuner 1 middag)
f.vdsteenhoven@gavescholen.nl
Bas van Ramshorst (ma of vr)
b.vramshorst@gavescholen.nl

Locatieleider

Janita Goedhart (ma, di-mo, do)
j.goedhart@gavescholen.nl

IB groep 1-8

Mia Sterkenburg (ma, do)
m.sterkenburg@gavescholen.nl
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RT

Juf Corry van Effrink (ma-mo, do-mo)
c.veffrink@gavescholen.nl
Meester Gert-Hein van de Ruitenbeek
gh.vdruitenbeek@gavescholen.nl

ICT

Ondersteuning werkdruk/leerkrachtondersteuner

Juf Femke van de Steenhoven
f.vdsteenhoven@gavescholen.nl

Adminstratief medewerker

Cobi Donkelaar (wo)
adm.beatrixs@gavescholen.nl

Nieuwe leerkrachten stellen zich voor:
Vanaf volgend schooljaar hoop ik op de Beatrix school te gaan werken, in groep
5/6. Ik zal mij eerst even voorstellen. Ik ben Corine Hernandez Gonzalez-Guijt,
getrouwd met Lester, moeder van Marcus en van Daan.
Sinds januari 2011 werk ik op de Patrimoniumschool. Ik ben daar begonnen bij
de kleutergroepen en sinds 2 jaar had ik groep 5. Ik vind het heel fijn dat ik bij de
GAVE scholen werk. Omdat ik op deze manier andere mag vertellen over God en
niet alleen vertellen maar het ook kan laten zien in wat ik doe.
Ik heb er zin in om op de Beatrix school aan de slag te gaan. Een nieuwe
uitdaging...

Mijn naam is Corine Tabally-Pul en vanaf augustus hoop ik te gaan werken in groep
5/6 van de Beatrixschool.
Sinds 2000 ben ik al deel van de Gave-scholen, ik heb nl. 20 jaar op de
Rehobothschool gewerkt.
Hier heb ik gewerkt in de groepen: 1, 2, 3 en 6.
Nu ga ik de overstap maken naar de Beatrixschool, van een hele grote school naar een
hele kleine school. Dat zal even wennen zijn, maar ik zie het wel als een uitdaging!
Even kort iets over mezelf: ik ben getrouwd met Musa en we hebben 2 kinderen,
Yente van 6 jaar oud en David van 4 jaar oud. We wonen in Ede. Ik heb Musa in 2007
leren kennen in Gambia, waar ik destijds vrijwilligerswerk deed op een school.
Sinds 1998 sta ik voor de klas en nog steeds met veel plezier. Kinderen zijn prachtig, boeiend en het is mooi om
met ze te mogen werken, hen wat bij te brengen en van hen te leren. Ik vind het fijn om open met kinderen en
ouders om te gaan en ik kijk uit naar een fijne samenwerking.
Mocht u na het lezen van deze brief nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan hoor ik dat graag. Ik wens u
en jullie een fijne vakantie toe!
Met vriendelijke groet namens het team,
Janita Goedhart-Theunisse
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