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Goed om te weten 

• Na elke vakantie wisselen we de groepjes, zodat de kinderen met 

iedereen leren samenwerken. 

• In de klas hangt een takenlijst waarop de kinderen zich per week 

inschrijven voor een taak (zoals de vloer vegen of prullenbak legen). 

• Belangrijke mededelingen zullen wij via de mail en/of Klasbord 

communiceren. 

• Alle kinderen houden dit jaar een spreekbeurt passend bij een IPC-thema.  

 

 

Ochtend 

We beginnen de dag schoolbreed 

met lezen, vervolgens komen 

vakken als rekenen, spelling, taal en 

Denk (begrijpend lezen) aan de 

orde.  

 

Even voorstellen 

Meester Marco (maandag tot en met donderdag)  

Ik ben Marco van Bussel, 46 jaar, getrouwd met Jessica en vader 

van Loek (13) en Aniek (10). In mijn vrije tijd tennis ik graag of 

kook ik graag voor vrienden. Ik ben sportief en ik hou van 

spelletjes, voorlezen, toneelspel en plezier maken.  

Ik volg mijn hart doe waar ik gelukkig van word:  

Kinderen met plezier helpen leren groeien!  

Meester Ed (vrijdag)  

Sinds 1986 ben werkzaam in het onderwijs en vanaf het eerste 

uur al verbonden aan De Esdoorn. Mijn huidige werkomvang op 

school is één dag, de vrijdag. En laat dat nou net in groep 6 zijn!  

Ik heb er zin in! Naast mijn Esdoorn-werkzaamheden ben ik 

zelfstandig professional. Ik houd me dan bezig met het 

visualiseren van informatie en werk ik als trainer/adviseur voor 

IPC-Nederland; ook onderwijs dus. In mijn vrije tijd doe ik graag 

dingen die ik leuk vind en mijn lievelingskleur is groen. : )  

                        

Middag 

In de middag maken we tijd voor IPC. 

Verder staan ook de vakken Engels, 

verkeer, muziek en SEO (sociaal-

emotionele ontwikkeling) en topografie 

op het rooster. 

 

In groep 6 hebben we gym op dinsdag en vrijdag.  

 

Een dag in groep 6 

 

Onderwijsassistent: Annemieke van der Kaa 


