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Locatie Professor van der Waalslaan 

Groep: Groepsleerkracht: Dagen: 

1/2 a mevr. M.A. (Marieke) Visser maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 

 mevr. J.A. (Joanne) Klop woensdag 

1/2 b mevr. I. (Iris) Roest maandag, dinsdag, woensdag (om de andere week) 

 mevr. C.K. (Karin) van Beek Woensdag (om de andere week), donderdag, vrijdag 

1/2 c mevr. H.M. (Hanneke) Bons maandag t/m vrijdag   

1/2 d mevr. M.T. (Marjolein) van Maanen maandag, donderdag, vrijdag 

 mevr. T.E. (Tine) van der Pijl dinsdag, woensdag 

3a   dhr. J. (Jan) Hoftijzer maandag, donderdag, vrijdag 

 mevr. A.M. (Annemieke) Honkoop dinsdag, woensdag 

3b mevr. T. (Tine) Zoutendijk maandag, donderdag, vrijdag 

 mevr. A. (Anneke) Spruijtenburg dinsdag, woensdag 

4a mevr. W.P. (Willeke) Moret maandag, dinsdag, woensdag (om de andere week) 

 mevr. K.H. (Karin) van Zwienen woensdag (om de andere week), donderdag, vrijdag 

4b mevr. C.A.W. (Christel) Schipper maandag, dinsdag, vrijdag 

 mevr. J.P. (Joanne) Belder woensdag, donderdag 

5a dhr. N.A.J. (Nander) de Man maandag t/m vrijdag   

5b mevr. F. (Femke) Vel Tromp maandag t/m vrijdag 

6a mevr. A.A. (Diana) Visser maandag t/m vrijdag  

6b mevr. P.H. (Pauline) Melse maandag, donderdag, vrijdag 

 dhr. M.C. (Marijn) Zijderveld dinsdag, woensdag 

7a dhr. A.C. (Arno) Blok maandag t/m vrijdag 

7b mevr. H. (Hanneke) Kooij dinsdag t/m vrijdag 

 dhr. P.G.J. (Peter) Vogel maandag          

8a dhr. B. (Bart) van Beuzekom maandag, donderdag, vrijdag   

 mevr. A.T. (Annette) Boer dinsdag, woensdag 

Locatie Valkweg 

Groep: Groepsleerkracht: Dagen: 

1e mevr. F.E. (Femke) Kuijt maandag t/m vrijdag 

2e mevr. L. (Linda) Mak maandag, dinsdag 

 mevr. P.C. (Petra) van der Kruk woensdag, donderdag, vrijdag 

3c  mevr. A.A. (Arinda) Versluis maandag, dinsdag, woensdag 

 mevr. M. (Marije) Noorland donderdag, vrijdag 

4c mevr. K.J. (Lisanne) Turkstra maandag, dinsdag, woensdag 

 mevr. D.J. (Joke) Struijk donderdag, vrijdag 

5c mevr. J.B. (Jantina) van den Bosch maandag, dinsdag 

 mevr. W. (Willemiek) Remans woensdag, donderdag, vrijdag 

6c dhr. A.D. (Daniël) Floor maandag t/m vrijdag 

7c dhr. J.D. (Dik) Bakker maandag, dinsdag, woensdag        

 mevr. P.W.M. (Linda) Sterrenburg donderdag, vrijdag 

8b Mevr. H. (Erika) Tukker maandag, dinsdag 

 mevr. I. (Isabel) Cornet woensdag, donderdag, vrijdag 


