
 

 

 
 
 

Belangrijke data 
 

 
Vrijdag 8 juli                                                                                  Laatste schooldag (12:00 uur vrij) 
Maandag 11 juli t/m zondag 21 augustus                                Zomervakantie 
Maandag 22 augustus                                                                 Eerste schooldag 
 
  
 

Nieuwe leerkrachten volgend schooljaar 
Marion Visser 
Al 14 jaar geniet ik van mijn baan als leerkracht in het basisonderwijs en woon met veel 
plezier in het gezellige Kralingen. 
Ik krijg energie van sporten, op pad gaan met vrienden en het lezen van een goed boek. 
Verder ben ik een enorme reisliefhebber en heb al de halve wereld mogen zien. 
Na mijn reizen vind ik het altijd heerlijk om weer in Kralingen thuis te komen. 
Ik zie er heel erg naar uit om op de NPRS te komen werken. Het komende schooljaar 
mag ik lesgeven aan groep 3, ik heb er heel veel zin in! Tot snel, juf Marion 

 
Sazia Karim-Imamdi 
Vanaf volgend jaar mag ik Sazia Karim-Imamdi op de NPRS komen werken. Ik kijk er 
naar uit om het team te versterken. Daarom wil ik mij graag aan u voorstellen, 
zodat u zich vrij voelt om (indien nodig) met mij te bellen. Ik woon in Hendrik-Ido-
Ambacht en ik ben getrouwd. Ik ben nog jong van geest en 35 jaar oud.  
Met dansen, dichten en koken, kan ik mijn creativiteit bekokstoven. Werken met 
kinderen vind ik leuk. En van onrecht krijg ik jeuk. Per augustus 2022 sta ik 3 dagen 
voor groep 4. Dit is een nieuwe uitdaging en wellicht veel werkplezier. Een fijne 
vakantie en tot volgend schooljaar! 
 

Judith Hegeman - Boeijinga 
Met ingang van het nieuwe schooljaar zal ik deel gaan uitmaken van het NPRS team, 
dus bij deze stel ik mij even voor: mijn naam is Judith Hegeman-Boeijinga, ik ben al 
37 jaar samen met mijn man Antoine en wij zijn de trotste ouders van drie dochters 
en één zoon. Op de oudste na, die in opleiding tot hartchirurg is, woont iedereen 
nog gezellig thuis en studeert nog. Ons huishouden delen we met twee 
ondeugende jonge ragdolls waarvan er één er alles voor over heeft om voedsel te 
stelen -zelfs mijn voor lunch gesmeerde boterhammen zijn niet veilig- en een oude 
airdale-terrier die nog steeds denkt dat zij een pup is en huppelt als een lammetje. 
Als gezin houden we ervan om samen naar zee, musea, uit eten, North Sea Jazz of 

andere concerten te gaan. Daarnaast lees ik veel en graag en vind schrijven, miniaturen knutselen of 
scrapbooken een heerlijke manier om rust te vinden. Fijne zomervakantie! Tot in augustus! 
 
 
 
 
 

juli 2022 



 
Marciano Casetta 
Hey hallo, 
Ik ben meester Marciano en zal vanaf 22 augustus van maandag tot en met 
woensdag meester van groep 5B zijn. 
Ik heb veel zin om met de groep aan de slag te gaan en er samen met de kinderen 
een mooi en leergierig jaar van te maken. Tot snel! Marciano 
 
 

 
 

Saskia de Mik  
Mijn naam is Saskia de Mik. Na de zomervakantie ga ik starten  in groep 4. 
De afgelopen 20 jaar heb ik met veel plezier gewerkt op basisschool Het Spectrum in 
Rotterdam-Nesselande. 
Ik woon sinds een aantal jaar in  Rotterdam en ben ook blij nu wat dichterbij huis te 
mogen gaan werken. 
Ik heb enorm veel zin om aan de slag te gaan op de NPRS en heb er alle vertrouwen 
in dat ik me snel in Rotterdam-Kralingen thuis zal voelen! 

 
 

 
 
Formatie 2022-2023 
 
Hieronder vindt u de formatie voor het aankomende schooljaar. 
 

Groep 1A Charlotte Breugem 
Ageeth Pots 

Groep 5A Rowena Hattu  

Groep 1B Sophie Donkervoort 
Lori van den Brink 

Groep 5B Margreet Rodenburg 
Esther Kuipers Marciano Casetta 

Groep 1C (instroomgroep vanaf januari) Groep 5C Yeliz Arslan 
Marleen van den Ende 

Assendelft 
Groep 1 D 

Marieke van den Enden  
Kim van Alphen  

Groep 6A Jasper Pupella 

Groep 2A Manuela Godin 
Lori van den Brink 

Groep 6B Gerdien van der Schans 
Marjolein Munnik 

Groep 2B Renske van der Weide 
Ageeth Pots 

Groep 6C Geerte Heukels 
Sander Kelderman 

Groep 2C Mandy van der Meer 
Celine van Onsem 

Groep 7A Ada Mes (ma-di-wo-vrij) 
Judith Hegeman (do) 

Assendelft  
Groep 2D 

Cora van der Valk  
Esther de Koning  

Groep 7B Michaël Grochla 

Groep 3A Ingrid van Vugt 
Marjolein Munnik 

Groep 7C Mark van der Heijden 

Groep 3B Marion Visser Groep 8A Lotte van der Lugt 
Marleen van den Ende 

Groep 4A Karla Coetzee Groep 8B Erkan Akdemir  

Groep 4B Saskia de Mik 
Pauline de Groot Sazia Karim-Imamdi 

Groep 8C Samantha van Heijningen  

Groep 4C Marieke Gruijthuijsen 
Bibian Schoenmakers 

  

 
Directie Kees Adriaansen 

Dorien van der Maarel 

Intern begeleiders Nikolina Barac 
Nathalie Essajas 

Event manager Terry van Hees 

Overige taken Claire Hollander 
Sander Kelderman 
Judith Hegeman 
Ageeth Pots 



Margreet Rodenburg 
Pauline de Groot 
Renske van der Weide 
Celine van Onsem 
Keziban Korkmaz  

Onderwijsassistenten Hirondina Brito 
Manisha Fuljhari 
Nowemy Aboikoni – Jeroe 
Kees van der Pas 
Sharon Norbert 
Nikita van Hulten 

Conciërges Jacqueline Boers 

Medewerker Ouderbetrokkenheid Sjoukje Acar 

Administratief medewerker Michelle Flux 

ICT Richard Smit 

Gymdocent Robert van Rij 

 
 
Vakanties en vrije dagen schooljaar 2022-2023 

 

Herfstvakantie Maandag 24 oktober 2022 t/m zondag 30 oktober 2022 

Kerstvakantie Maandag 26 december 2022 t/m zondag 8 januari 2023 

Voorjaarsvakantie Maandag 27 februari 2023 t/m zondag 5 maart 2023 

Goede vrijdag Vrijdag 7 april 2023 

Pasen Maandag 10 april 2023 

Meivakantie  Maandag 24 april 2023 t/m zondag 7 mei 2023 

Hemelvaart Donderdag 18 mei 2023 en vrijdag 19 mei 2023 

Pinksteren Maandag 29 mei 2023 

Zomervakantie Maandag 10 juli 2023 t/m zondag 20 augustus 2023 

                              
Studiedagen: 
In het schooljaar 2022-2023 hebben de leerkrachten drie studiedagen om hun  
deskundigheid te bevorderen, de leerlingen zijn op deze dag vrij.  
Vrijdag 23 september 2022 
Maandag 31 oktober 2022 
Vrijdag 24 februari 2023 
 
Roostervrije dagen groep 1 t/m 8 schooljaar 2022-2023: 
 

Maandag 21 november 2022 

Vrijdag 23 december 2022 

Vrijdag 17 maart 2023  

Maandag 19 juni 2023  

 
Overige belangrijke data schooljaar 2022-2023 
 
Eerste schooldag Maandag 22 augustus 
Open dag ouders Maandag 12 september 
Open huis ouders Dinsdag 13 september 
Kennismakingsgesprekken Woensdag 14 september en donderdag 15 september 
Schoolreis groepen 1 t/m 7 Donderdag 22 september 
Start Kinderboekenweek Woensdag 5 oktober 
Dag van de leraar Woensdag 5 oktober 
Kinderboekenmarkt Woensdag 12 oktober 
Rapportgesprekken Maandag 21 november t/m vrijdag 25 november 
Sinterklaasfeest Maandag 5 december (continurooster tot 13:30 uur) 
Scholenmarkt groepen 8 Dinsdag 13 december 
Kerstviering Woensdag 21 december 



Rapportgesprekken Maandag 20 maart t/m vrijdag 24 maart 
Paasviering Donderdag 6 april (continurooster t/m 13:30 uur) 
Cito Eindtoets groep 8 Dinsdag 18 april t/m donderdag 20 april 
Koningsspelen Vrijdag 21 april  
Schoolfotograaf Dinsdag 9 mei, woensdag 10 mei, donderdag 11 mei Hoflaan  
 Woensdag 17 mei Assendelft  
Rapportgesprekken Maandag 19 juni t/m vrijdag 23 juni 
Juffen- en meesterdag Woensdag 28 juni 
Afscheidsavond groep 8A Maandag 3 juli 
Afscheidsavond groep 8B Dinsdag 4 juli 
Afscheidsavond groep 8C Woensdag 5 juli 
Laatste schooldag Vrijdag 7 juli (continurooster tot 12:00 uur) 
 
Kennismakingsgesprekken en rapportgesprekken 

Dit jaar zullen we voor de kennismakingsgesprekken en de rapportgesprekken één week uittrekken in 
plaats van één middag en één middag/avond. Er zal één avond ingepland worden en de rest van de week 
zal de leerkracht de tijden openzetten die voor de leerkracht mogelijk zijn.  
 
Gymrooster 
Maandag Speellokaal 
Ochtend:   
Groepen 2 (even weken) 
Groepen 1 ( oneven weken) 
 
Maandag Paulus Potterstraat: 
Middag:   
Groepen 8 
 
Dinsdag Paulus Potterstraat: 
Ochtend:  
Groepen 4 
Groep 5B (even weken) 
Groep 5C (oneven weken) 
Middag  
Groepen 3A, 3B en 5A 
 

Woensdag Adamshofstraat: 
Ochtend 7A,7B,7C 
Groep 6A  
 
Donderdag Paulus Potterstraat: 
Ochtend: 
Groep 6B, 6C, 1D (even weken) 
Groep 6A, 5A, 2D (oneven weken) 
Middag  
Groepen 8C, 8B, 8A (even weken) 
Groep 7C, 7B, 7A (oneven weken) 
 
Vrijdag Paulus Potterstraat: 
Ochtend  
Groepen 6B, 6C, 5B, 5C 
Middag 
Groep 4C, 4A, 4B (even weken) 
Groep 3B, 3A (oneven weken) 

 
Zwemonderwijs 
Zoals bekend hebben wij geen zwemlessen meer op onze school. Wij vinden het wel belangrijk dat de 
leerlingen contact blijven houden met het zwemmen. Daarom hebben wij ervoor gekozen om voor de 
groepen 5 t/m 8 twee maal in het schooljaar 2022-2023 een beweegmoment te creëren in het Oostelijk 
Zwembad. De eerste les zal in het teken staan van survival in het water. De tweede les staat in het teken 
van waterpolo. Wij houden tijdens deze lessen rekening met de zwemdiploma’s die de kinderen hebben. 
Heeft uw kind geen diploma dan zal hij/zij de les in het ondiepe bad volgen  
 
MR leden 
Aankomend schooljaar zijn er weer 5 leden vanuit het personeel en 5 leden vanuit de ouders. 
Hieronder een overzicht van de inzittenden. 
Heeft u vragen voor de mr dan kunt u dit sturen naar nprs.mr@gmail.com 

Oudergeleding Personeelsgeleding 

Suzanne Blaak Cora van der Valk 

Peter Wellens Michaël Grochla  

Kristel van der Horst  Bibian Schoenmakers 

Richard Rook Terry van Hees (secretaris) 

Jannie Thissen Renske van der Weide 

 

mailto:nprs.mr@gmail.com


 
 
 
 

Vanuit het team 

 
Lege batterijen inleveren  
In de aula van onze school hebben wij een bak staan om lege batterijen te 
verzamelen. Voor elke kilo aan lege batterijen krijgt de school een vergoeding die we 
mogen besteden aan knutselmateriaal en spellen. Als je ze per 10 in een zakje doet en 
je schrijft je naam en adres erbij dan maak je zelfs kans op een leuke prijs. Helpen 
jullie mee verzamelen?  

Informatie-avond ‘Kinderen Online’ 
In de avond van 16 juni werd de informatie-avond ‘Kinderen Online’ gehouden voor 
ouders van de groepen 4 t/m 8. Tijdens deze avond heeft Klaartje Schüngel van SocialmediaIMPACT het 
gehad over de apps en uitdagingen die onze leerlingen gebruiken en tegenkomen. 
Als ouder heb je niet altijd zicht op wat er zich digitaal afspeelt. Tijdens deze avond heeft Klaartje het gehad 
over de onderdelen waar je als ouder wel invloed op kunt uitoefenen, zoals privacy en toegankelijkheid 
(parental control). Naast het technische aspect is het belangrijk om samen met uw kind te praten over wat 
er te zien is en wat te doen als ze iets tegenkomen wat niet de bedoeling is. 
De aanwezige ouders zijn flink wijzer geworden. Mocht u er niet bij zijn geweest, dan is dit alles en meer 
terug te vinden in het bestand achter deze link: https://www.socialmediaimpact.nl/wp-
content/uploads/2022/06/2022-06-Tips-ouderavond-PO-Social-Media-Impact.pdf 

Restaurant Cinqo B 
Maandag 27 juni was het zo ver! De langverwachte opening van restaurant 
Cinqo B. Het welbekende Juffrouw Van Zanten werd die dag omgetoverd tot 
een restaurant, gerund door groep 5B, voor hele speciale gasten. Na 
overdag te hebben geoefend als gastheer/-vrouw, achter de bar, in de 
keuken, als bediening en bij de afwas, mochten we ’s avonds alle ouders 
ontvangen voor een diner! Gasten werden welkom geheten en naar hun 
tafel gebracht, bestellingen werden opgenomen, bereid en geserveerd. Na 
afloop moest er uiteraard ook worden afgerekend. Het is duidelijk dat dit 
een groot succes was! Met dank aan de familie Prins voor het beschikbaar 
stellen van de locatie en iedereen die aanwezig was! 

Fijne vakantie  
De vakantie staat weer voor de deur, na een schooljaar waarin we  weer te maken hadden met veel 
beperkingen. Toch was dit schooljaar ook een jaar waarin een heleboel dingen weer wel mogelijk waren, 
schoolreis, sporttoernooien, schoolkamp en afgelopen week weer ouderwets een musical. We hebben dit 
jaar weer genoten met de kinderen! 
Graag willen we u als ouders bedanken voor al uw hulp afgelopen schooljaar, zonder u waren al de 
uitstapjes en festiviteiten niet mogelijk.  
We wensen u namens het hele NPRS team een hele fijne zomervakantie toe en graag tot ziens op maandag 
22 augustus! 
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