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Beste ouders/verzorgers, 

 

Het jaar 2018 is sportief begonnen met het project “ik lekker fit”. De start was 

spectaculair met sportende collega’s bij de ingang van de school. Natascha had iedereen 

enthousiast weten te krijgen om hieraan mee te doen. De foto’s spreken wat dat betreft 

boekdelen. Veel aandacht was er deze periode voor gezonde voeding, bewegen en 

levensstijl. En dan is het nu de kunst om het vast te houden. Dat is vaak wel het moeilijkste.  

De studiemiddag voor alle leerlingen was weer een groot succes. Mooi om zo schoolbreed 

een project te doen. 

 
In de maand januari en februari zijn er volop sollicitatiegesprekken gaande ivm vacatures 

binnen het directieteam van de drie scholen Triangel, Watergeus en Zevenster. Erik Mees, 

de adjunct-directeur van de Watergeus is m.i.v. 1 februari met pensioen gegaan. Ondanks 

dat er veel reacties waren op de vacature is het niet gelukt deze nu al in te vullen. Ook 

mijn vacature i.v.m. pensionering m.i.v. 1 juni is nog niet succesvol geweest. Er is nu een 

bureau ingeschakeld dat hiervoor de werving gaat doen. Spannend allemaal. 

En daar komt bij dat Tiny de Jonge, onze adjunct-directeur op de Zevenster, met ingang 

van 1 april een nieuwe baan heeft. Zij wordt teamleider bij de Aeresgroep in Lelystad. 

Beter bekend als het Groenhorst. Een hele nieuwe uitdaging voor haar, die zij enthousiast 

aangaat. Voor ons is dat wel even slikken, want dat betekent nog een vacature in het 

directieteam. 

Samen zijn we hard aan het werk en puzzelen om te bekijken hoe we dit, mogelijk met 

interne inzet, kunnen oplossen tot de “nieuwe Tiny” er zal zijn. 

Op dit moment is het vooral hollen en vliegen om alles zo goed als mogelijk te 

organiseren. Maar uiteindelijk zal dit zeker gaan lukken. We houden u op de hoogte. 

     
Naast afscheid van collega’s hebben ook een heel aantal vso-leerlingen de school verlaten; 

Marlene, MhaRinda, Rahima en Rahila gaan van school en aan het werk. Dat zijn altijd 

mooie en ingrijpende momenten voor de leerlingen zelf en ook vaak voor de ouders en 

collega’s. Onze leerlingen zijn vaak zo lang op de Zevenster geweest, dat je veel samen 

hebt meegemaakt. En wat is dan mooier om te zien dat ze de vervolgstap gaan maken in 

de volwassen wereld. 
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Aan de uitstroom is meestal een heel uitstroomtraject vooraf gegaan, met interne en 

externe stages. En als alles dan past is het mooi om stil te staan bij de nieuwe fase die 

ingegaan wordt. 

 

De OPP-gesprekken zijn geweest en de opkomst was goed. De volgende data zijn dinsdag 

10 juli en donderdag 12 juli.  Noteer deze data in uw agenda, omdat dit de dagen zijn die 

voor besprekingen staan ingepland. Met elkaar staan we voor de ontwikkeling van uw 

zoon of dochter. En afstemming hierover krijg je alleen als je in gesprek gaat met elkaar. 

     
We hebben de afgelopen week echt te maken met een griepgolf. Het vraagt veel kunst- en 

vliegwerk om de groepen bemenst te krijgen, want ook bij de invalpool heerst de griep. En 

heel soms kun je het niet meer rond krijgen en is er een groep vrij. Dat heb ik lang niet 

meegemaakt, maar nu was het toch echt aan de orde. Heel vervelend voor u en de 

kinderen, maar echt noodzakelijk voor de rust in de school. Laten we hopen dat de griep 

nu het land gaat verlaten. 

     
 

Vrijdag nog het Dycore-damtoernooi voor de vso-leerlingen en dan hebben we al weer 

voorjaarsvakantie. Als dan ook het voorjaar van start gaat, kan ik daar echt van genieten. 

 

En dan nog een datum om in agenda te noteren:   

20 april Zevenster Festival  17.00 – 19.00 uur.  
 

 

Met vriendelijke groet, mede namens het team, 

Gerry van Vliet  
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