
 

Groei en bloei met ons mee! 
 

Hier gaat jouw hart voor 
kleuters sneller van kloppen: 
 

 samen bouwen aan een nieuwe kleutergroep; 

 een warm en betrokken (kleuter)team dat je met open armen zal ontvangen; 

 een toffe parttime baan waarbij we rekening houden met jouw beschikbaarheid 

(bijvoorbeeld kortere dagen, werken tijdens schooltijden); 

 een fijne sfeer, een ruim lokaal, actuele materialen en lekkere koffie (of thee 

natuurlijk). 

 

Jouw kracht: 

Je begrijpt wat kleuters nodig hebben en zet je daar met overtuiging voor in. Je bent een 

open en eerlijke teamspeler die graag een bijdrage levert aan onze schoolontwikkeling. 

Met overtuiging kies je voor christelijk onderwijs. 

 

Concreet: 

 We zoeken iemand voor de donderdag en vrijdag + om de week op 

woensdagochtend (22 uur). Andere mogelijkheden? Bespreek ze met ons!  

 Start: officieel 1 maart a.s. , praktisch: 9 maart a.s. Einde: zomervakantie 2022 

(doorbetaling t/m 31 juli a.s.).  

 Het gaat om onze vijfde kleutergroep. Hier stromen tot aan de zomervakantie 

gefaseerd kinderen in.  

 

Alvast sfeer proeven? Bekijk het filmpje: https://youtu.be/_WyJlOwajW4 

 

Interesse?  

Stuur dan je bondige brief/mail + CV naar de directeur van de school, Marjan Tomassen 

(marjan.tomassen@spco.nl). Vragen? Bel gerust: 06-48602655. 

 

De Margrietschool is een 

dynamische, protestants christelijke 

basisschool waar een ervaren en 

gemotiveerd team kwalitatief goed 

onderwijs biedt. Een moderne 

school waar kinderen in een 

prettige en veilige omgeving 

optimaal leren en zich ontwikkelen 

op creatief en sociaal gebied. 

 

‘Samen Groeien Bloeien’ is ons 

motto. We voelen een grote  

betrokkenheid bij kinderen en willen 

dat ieder kind zich optimaal kan 

ontwikkelen. Wij garanderen 

persoonlijke aandacht voor ieder 

kind. 

 

www.margrietschoolwoerden.nl 

 

 
 

De Margrietschool behoort tot de 

SPCO Groene Hart. De SPCO heeft 

13 scholen in Harmelen, Linschoten, 

Lopik, Montfoort, Nieuwerbrug, 

Woerdense Verlaat en Woerden. 

 

Hier wordt primair onderwijs 

verzorgd voor 2.700 leerlingen door 

zo’n 250 medewerkers. 

 

www.spco.nl 
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