
 

Onderwijs vanuit veiligheid, 
verantwoordelijkheid, respect 
en plezier! 
 
Basisschool De Nieuwe Wiel in 
Lopik  is een moderne en 
gezellige school. Positief met 
elkaar omgaan vinden we 
belangrijk. Vandaar dat we PBS 
school zijn. We hebben een 
open , enthousiast team. 
Samen dingen oppakken en 
samen leren past bij ons. Daar 
worden we samen beter van! 
We creëren een fijne plek voor 
kinderen waar plezier is en 
geleerd wordt. 
 
www.nieuwewiellopik.nl 
nieuwewiel@spco.nl 

 
De Nieuwe Wiel 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. 

 

Bas 

www.spco.nl 

 

Acquisitie n.a.v. deze advertentie 
wordt niet op prijs gesteld 

 

We zijn op zoek naar jou:  

Juf of meester van  
onze kanjers uit groep 7! 

 

Juf Tessa gaat studeren en om dit mogelijk te maken zoeken we na de zomervakantie 

een juf of meester die op 2 dagen (waaronder de vrijdag) aan 23 prachtige kinderen wil 

lesgeven. Vanaf 1 februari kunnen dat meer dagen worden.  

 

Reviews van de school: 

 ‘Ik voelde me als nieuwe collega snel thuis op De Nieuwe Wiel, collega’s komen bij 

 je langs, denken met je mee. Je bent snel één van het team’. (nieuwe collega) 

‘Onze jongens gaan graag naar deze school. Er is een open, gezellige en 

gemoedelijke sfeer.’(ouder) 

‘De juf legt goed uit. Als ik een vraag heb helpt ze mij’. (leerling)  

 

En jij? 

Zin in een uitdaging? 

Als je, net als wij … 

 

… de kinderen tot ontwikkeling wilt brengen; 

… een gezonde dosis enthousiasme bezit; 

… je het fijn vindt om met een jong team samen te werken 

… bewust kiest voor christelijk onderwijs; 

… leren en ontwikkelen een must voor je is: 

dan ben je meer dan welkom! 

 

We ontmoeten je graag! 

Schrijf je motivatie en mail deze met je CV voor 24 juni 2019 naar 

hanneke.mulder@spco.nl  

of bel 06-53494628.  
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