
 NIEUWSBRIEF…NIEUWSBRIEF…NIEUWSBRIEF…NIEUWS ! 

 
April 2018  

Beste ouders/verzorgers, 

 

Wat hebben we allemaal genoten afgelopen vrijdag: De start van de koningsspelen met de so-

leerlingen in het zonnetje de koningsdans op het voetbalveld en daarna het ontbijt en vervolgens 

nog een vossenjacht. Dat was nog erg lastig om verklede meesters en juffen te vinden. In het vso 

was een grote playbackshow georganiseerd waar veel leerlingen aan mee hebben gedaan. Wat 

een supertalenten hebben we in huis!  

     
En na schooltijd alle zaken op orde voor de fancy fair. Wat ben ik blij met alle hulp van de ouders. 

Fantastisch bij alle organisatie en maken van o.a. heel veel lekkere saté. . Dank jullie wel. 

’s Avonds natuurlijk geld tellen en rekenen wat de netto winst is. Natuurlijk is het fijn als er een 

mooi bedrag wordt binnengehaald voor school, maar het allerbelangrijkste is toch het plezier wat 

we met elkaar hebben: leerlingen, oud-leerlingen, ouders, andere gasten en collega’s. Het geld wat 

we “verdienen” is met name bedoeld voor de schoolreisjes en andere extra zaken. Zo kunnen we 

de bijdrage van de ouders lager houden.  

Het bedrag dat is opgehaald is ongeveer  € 1.350,00!!! 

      voor jullie inzet en bijdragen 

 
Zo gaan we al weer bijna met meivakantie. Volgende week donderdag is dan de laatste schooldag 

en daarna vrij tot en met zondag 13 mei. We zien elkaar dan pas weer op maandag 14 mei.  

Toen ik vorig jaar besloot om met pensioen te gaan op 1 juni 2018, was alles nog lekker ver weg. 

Maar nu komt het akelig dichtbij. Mijn kasten zijn al opgeruimd en al mijn digitale bestanden  

opgeschoond. Raar hoor. Begonnen in 1982 op de Zevenster maakt toch wel dat de school met 

alles en iedereen gewoon in mijn genen zit. Afstand en loslaten is dan wel “een dingetje”. Zoals het 

er nu uitziet is er een nieuwe meerscholen-directeur gevonden die de grote lijn van de drie scholen 

verder gaat uitzetten. De ingangsdatum is helaas ook nog niet duidelijk.  Daarnaast wordt er deze 

week begonnen met het nog meer concreet maken van het functieprofiel voor Tiny. Zo zouden we 

na de meivakantie de procedure kunnen gaan uitrollen. 

Na de meivakantie zal ik u hopelijk meer concreet hierover kunnen vertellen. 

 
Met vriendelijke groet, namens het hele team 

 

Gerry van Vliet       
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