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Beste ouders/verzorgers, 

 

Na een heerlijke zomervakantie zijn we vorige week maandag weer van start gegaan met alle 

leerlingen, de week ervoor waren natuurlijk de collega’s al op school om alles voor te 

bereiden op de komst van iedereen. Het is altijd weer fantastisch om iedereen weer te zien, 

uitgerust, soms weer wat wennen na al die weken in de vakantiemodus, en lekker verkleurd 

door de zon. We begonnen dit schooljaar op een bijzondere manier want afgelopen vrijdag 

hebben we afscheid genomen van Auke, hij is op 1 september met pensioen gegaan. 

Hij was vorige week wel op school, want hij wilde het volmaken tot 1 september. Typisch 

Auke. Woensdag met zijn “eigen klas” en vrijdagochtend langs alle leerlingen. Toen Auke de 

school verliet werd hij uitgezwaaid door alle kinderen. Dat ontroerde hem echt. 

Vrijdagmiddag was zijn gezin, kinderen en kleinkinderen, twee broers en een zwager en 

schoonzus aanwezig en hebben we met het team en een aantal oud-collega’s afscheid 

genomen. 

Zo wilde Auke het graag; geen receptie of officiële toestanden. 

De klapper was wel het optreden van een aantal oud leerlingen in een play-backshow. Het 

was ontroerend om te zien hoe enthousiast iedereen was en Auke en zijn familie (en wij 

natuurlijk) hebben hier ontzettend van genoten.  

Auke heeft 41 jaar bij het onderwijs gewerkt, en 25 jaar daarvan op de Zevenster. Een hele 

tijd waarin we veel met elkaar hebben meegemaakt.  

Ik denk dat we Auke vast nog wel eens zullen zien op de Zevenster. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Half september, dinsdag de 13e, is ook de laatste werkdag van 

Marisol. Zij heeft de afgelopen jaren veel ingevallen op de Zevenster. 

Vaak ook lange periodes, zoals tijdens de ziekteperiode van Nikka en 

verlof van Marlena. Door de nieuwe wetgeving zullen we Marisol nu 

een tijdje missen, maar zo gauw het kan en er is weer inval nodig dan 

zal ik zeker weer een beroep op haar doen, want Marisol heeft de 

inval echt fantastisch gedaan. 

Dat betekent ook dat Marlena woensdag de 14e weer begint na 

zwangerschapsverlof en ouderschapsverlof. Fijn om haar dan weer te 

zien.  

 

        

Na de zomervakantie hebben we ook een nieuwe collega verwelkomd : Andrea Baars. Andrea 

is een ervaren leerkracht en werkt nu in so-groen samen met Suzanne en Khalid. Lang 

geleden heeft zij tijdens de opleiding stage gelopen op de Zevenster. Na het behalen van haar 

diploma is zij gestart in het basisonderwijs en nu trok het speciaal onderwijs toch weer. In 

eerste instantie in de vervanging van Hanneke. Na de teldatum weten we meer over het 

vervolg. Op deze manier kunnen we beiden, Andrea én school kijken of de verwachtingen 

naar elkaar ook uitkomen. 

 

Ik noemde net Hanneke al; Hanneke is 25 augustus bevallen van de tweeling:  

    Jesse en Sanne  

2985 gram en 2650 gram, 50 en 48 cm lang en blakend gezond. Met Hanneke is ook alles 

goed. We kregen al een stralende foto van haar en de kinderen. Ook Fenna vindt het prachtig 

om de grote zus te zijn, vertelde ze. Nu eerst genieten en vooral ook wennen aan een druk 

gezin voor haar en Wilfried. 

 

 
 

Zo vult de nieuwsbrief zich met personele ontwikkelingen. 

 

Toch wil ik bij de start van het schooljaar even het volgende onder u aandacht brengen: 

Bij het halen en brengen van uw zoon/dochter is het erg druk voor de school. Om de 

veiligheid van de kinderen te waarborgen is het belangrijk dat we met elkaar ons aan een 

aantal regels houden, zowel voor als na schooltijd: 

- Niet over de stoep voor de school fietsen of rijen met de scooter 

- Parkeren in de parkeervakken of aan de buitenrand 

- Aansluiten bij de busjes en deze niet inhalen. 

Als we ons hieraan houden dan gaat het vlot (binnen 10 minuten zijn alle leerlingen 

vertrokken is de ervaring) én nog belangrijker: gaat het op een veilige manier. 

             niet op het voetpad volg de rijrichting  
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Deze week starten de “contact-op-maat-gesprekken”. U heeft hiervoor een uitnodiging 

gekregen van de groepsleiding. We willen dan van u graag horen wat belangrijk is om te 

weten in de begeleiding van uw zoon/dochter. Met elkaar bespreken we dan wat we van 

elkaar kunnen verwachten dit schooljaar.  Ik ga ervan uit dat u allemaal de komende twee 

weken een gesprek heeft met de collega’s van de groep van uw zoon/dochter. 

 
Met vriendelijke groet, mede namens het team 

  Gerry van Vliet 

 


