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Geachte ouders/verzorgers 
Hierbij ontvangt u de twintigste nieuwsbrief van het 
schooljaar 2017-2018. Deze keer wat groter dan 
normaal en daarom ook op papier afgedrukt. We 
nemen afscheid van vier collega’s die in het volgen-
de schooljaar met pensioen gaan. In korte verhaal-
tjes blikken we terug op hun loopbaan in het speci-
aal basisonderwijs. Verder is er een oproep van het 
samenwerkingsverband Zeeluwe om u aan te mel-
den als kandidaat voor de ondersteuningsplanraad. 
Ook doen we verslag van de flessenactie voor Du-
chenne en gaan we in op de groepsindeling voor het 
komende schooljaar. Laatste nieuws: Juf Gerlinde 
heeft een nieuwe baan! 

  
Rien van Gilst werd geboren 
op 19 juli 1952. Op 16 no-
vember 1971 (19 jaar oud) 
werd hij opgeroepen voor de 
militaire dienst. 14 maanden 
diende hij ons land. Wanneer 
je vroeger in het onderwijs 
werkzaam was, diende je al-
tijd  de maanden militaire 
dienst ook te vermelden, 

want deze werden in het salaris meegerekend. Van 
die tijd van Rien weten we niet zoveel meer. Wel is 
bekend dat Rien een heel goede voetballer was, die 
verschillende jaren deel uitmaakte  van het eerste 
team van VVOG. Dat team behoorde destijds tot de 
top van het Nederlands amateurvoetbal.  
Rien kwam op 1 september 1977 in dienst van het 
onderwijs. Destijds heette onze stichting: “Stichting 
voor Christelijk Buitengewoon Onderwijs voor Har-
derwijk en omgeving”. Rien werd benoemd door zijn 
vader. De heer J.C. van Gilst was secretaris-
penningmeester van deze stichting en had heel veel 
invloed op het buitengewoon onderwijs. Riens vader 
mocht op 17 april 1977 de eerste steen leggen van 
een nieuw schoolgebouw van de Stichting. Dit 
schoolgebouw heette De Hanze. In deze school ging 
Rien aan het werk als conciërge. Riens vader be-
stuurde de Stichting ruim 25 jaar. Eén van zijn vele 
taken was het benoemen van personeelsleden. Alle 
medewerkers werden door hem aangesteld en hij 
sprak ook persoonlijk met hen. Het gaat dan over 

meer dan 100 personeelsleden! Zijn moeder werkte 
voor de Stichting als assistent consumptieve tech-
niek (zeg maar lerares koken) op De Drempel, de 
school voor Praktijkonderwijs. Ook de zus van Rien 
werkte op De Hanze.  
Als conciërge had Rien een unieke positie in het 
schoolteam. Hij kende alle leerlingen en alle leer-
lingen kenden hem. Als een kind hoofdpijn had, ging 
het een aspirientje halen bij Rien. Deze verzorgende 
rol had hij ook te midden van de leerkrachten. Rien 
had minder last van de sores van alle dag en de druk 
van een groep kinderen. Geduldig luisterde hij naar 
iedereen en toonde hij oprechte belangstelling. Wat 
werkzaamheden betreft had Rien duidelijke voor-
keuren. Natuurlijk was hij verantwoordelijk voor het 
schoolplein en het technisch onderhoud van de 
school en ook de huishoudelijke taken, maar veel 
liever was hij in de weer met het reproduceren van 
leerlingenboekjes, etc. Dat was zijn domein. Aanvan-
kelijk werkte hij met het inbrandapparaat en de 
stencilmachine. Geleidelijk werd dit vervangen door 
het kopieerapparaat. Hoeveel pakken papier er door 
zijn handen zijn gegaan weet ik niet, maar het moe-
ten er vele duizenden zijn geweest. Rien was ook 
een hoeder van de cultuur van het onderwijs. Als 
leerkrachten vroegen waarom de vlag uit hing, ver-
telde Rien wel wie er nu weer jarig was als lid het 
koninklijk huis.  

Rien werd geboren in Harderwijk. Zijn vader kwam 
uit Zeeland en werd een echte Zeeuw genoemd. 
Spreekwoordelijk worden zij zuinig genoemd. In het 
geval van de familie van Gilst krijgt dit woord wel 
een speciale betekenis. Rien is ook zuinig, maar dan 
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in de zin van duurzaam. Hij wil niet dat dingen kapot 
gaan. Hij is tegen verspilling, hoe dan ook, kleding, 
voedsel, alles. Een beter woord is daarom duurzaam. 
Zo kenmerkt Rien zich naar kinderen en collega’s. Hij 
leeft met hen mee, denkt aan hen en geeft royaal 
van zijn warme persoonlijkheid. Door ziekte gehin-
derd, kon Rien in het laatste gedeelte van zijn loop-
baan bij het onderwijs nog maar enkele dagen per 
week werken en moest hij op een gegeven zelfs ge-
heel stoppen. Maar hij hoorde er altijd bij.  
We wensen Rien en zijn familie in de komende jaren 
veel geluk en zegen.  

  
Henk Prinsen groeide op in 
Almelo. Hij werd daar op 27 
augustus 1952 geboren. Zijn 
eerste benoeming als on-
derwijzer, (meester Henk) 
was op een lagere school in 
Harlingen. In september 
1979 werd hij benoemd aan 
“De Hanze”, de lomschool in 
Harderwijk. Destijds noem-
de het bestuur zich nog “ 

stichting voor buitengewoon lager onderwijs”. Na 
verschillende naamswijzigingen heet het vanaf 2008 
Educare. Als Henk op 1 september 2018 pensioen 
ontvangt, sluit hij een onderwijscarrière van liefst 44 
jaar af, waarvan hij 39 jaar doorbracht in Harderwijk. 
Hij startte in een aanvangsgroep. Deze groep heette 
de Bierbrouwers. Alle groepen van De Hanze kregen 
destijds een naam uit de oude gildentijd in de Mid-
deleeuwen. Bijzonder voor die tijd was, dat de 
school met alle kinderen aan het begin van het 
schooljaar op kamp ging; niet alleen de schoolverla-
ters, maar alle kinderen vanaf zes jaar. Dit school-
kamp werd gepland aan het begin van het schooljaar 
en besloeg liefst vier dagen, waarvan drie overnach-
tingen. De kinderen van de aanvangsgroepen kon-
den nog niet met de fiets. Destijds konden we busjes 
gratis lenen van het toenmalige vervoersbedrijf Si-
brotax uit Ermelo. Meester Henk was chauffeur in 
het busje, volgeladen met 12 kinderen. Het thema 
van het schoolkamp was elk jaar “ vriendjes wor-
den”. Na een geslaagd kamp had je daar het gehele 
jaar profijt van. Tijdens zo’n schoolkamp was Henk 
Prinsen in topvorm. Henk hield van de buitenschool-
se activiteiten. Elke afwijking van het normale les-
rooster was hem welkom. Na een tijd leerkracht te 
zijn geweest van de aanvangsgroepen, werd Henk 
meester van een eindgroep “De Steenhouwers”. 
Samen met “ De Hoefsmeden”, (meester Jan IJzer-
man) gingen ze vele jaren op schoolkamp naar Ame-
land. Ver van Harderwijk en altijd terugkomend met 

sterke verhalen. Vraag hem er nog maar eens naar. 
Na de eindgroepen werkte hij een tijd op de mlk-
school “ De Koningin Julianaschool”. In 1999 fuseer-
de deze school met De Hanze onder een nieuwe 
naam: De Springplank. 
Henk heeft een heel eigen onderwijsstijl. Voor colle-
ga’s is dat wel even wennen.  Zo heeft Henk een 
aanstekelijk gevoel voor humor. Ook de kinderen 
herkennen dit. Henk is de “grapjesmeester”. Zo her-
inneren oud-leerlingen hem. Henk heeft bij de kin-
deren geen woorden nodig. Je hoeft maar naar zijn 
gezicht te kijken, om in de lach te schieten. Zijn mi-
miek is zo sterk en Henk weet daar tijdens de les zo 
krachtig gebruik van te maken, dat daarmee de leer-
lingen bijna vanzelf “uit zijn handen eten”.  
Ook in het team kennen we Henk zo. 16 jaar geleden 
vierde Henk met enkele collega’s zijn vijftigste ver-
jaardag. Ze trakteerden ons op een avond cabaret. 
Henk speelde daarin de rol van leerling, die een 
spreekbeurt hield over zijn cavia. Zo hard zal er in de 
school zelden zijn gelachen, weinigen hielden het 
droog.  
Henk heeft een intuïtieve manier van lesgeven. Hij is 
niet de grote plannenmaker, maar handelt puur op 
het gevoel. Daarbij laat hij zien hoe goed hij kin-
deren begrijpt. In zijn verslagen weet hij de moge-
lijkheden van de kinderen op uitstekende wijze te 
beschrijven. De relatie, die hij met de kinderen op-
bouwt en het gevoel dat hij laat zien, is steeds de 
basis van zijn handelen geweest. 

Veel is er in al die jaren gebeurd. In zijn persoonlijke 
leven heeft Henk naast mooie hoogtepunten, ver-
drietige perioden meegemaakt. Zo liet zijn gezond-
heid liet hem nogal eens in de steek. En in 2005 
kwam zijn dochter Marleen door een noodlottig 
verkeersongeval om het leven. Henk heeft hierdoor 
veel geleden. Het was zo moeilijk voor hem. En nog 
altijd is het zwaar. Door de vele zorgen en het ver-
driet kon Henk soms tijden zijn werk niet kon doen.  
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Toch zullen de kinderen en ook de collega’s hem 
herinneren als die grappige meester, die de kinderen 
zo goed begreep. Te midden van de kinderen kon hij 
zijn zorgen vergeten en had hij plezier.  
We bedanken mede namens de kinderen Henk voor 
al het werk dat hij voor de school heeft verricht en 
de vreugde die hij ons heeft bezorgd. 
We hopen dat hij nu van zijn pensioen kan genieten 
en wensen hem en Hanneke nog vele, gelukkige 
jaren toe. 

  
Jossy Batlajar werd op 19 
november 1952 geboren in 
Westerbork. Haar vader 
kwam uit Tanimbar, een ei-
land in Indonesië in de pro-
vincie Molukken. Hij was daar 
militair in dienst van ons 
land. (KNIL)  Na de onafhan-
kelijkheid van Indonesië was 
er voor haar vader en voor 
veel van zijn collega’s geen 

toekomst in de nieuwe republiek en kwamen zij naar 
Nederland. Regelmatig verschijnen er nog artikelen 
in de krant over de slechte manier waarop onze re-
gering deze trouwe soldaten in Nederland heeft 
behandeld. Droevige mijlpaal in de geschiedenis is 
de serie kapingen (treinen, school en ambassade) in 
de jaren 70,  waarin jonge Zuid-Molukkers hun woe-
de uitten vanwege het feit dat Nederland al zijn 
mooie beloften had vergeten.  
Jossy was intussen met haar ouders verhuisd naar 
Vaassen. Zij is van dezelfde generatie als de kapers 
en kende enkelen van hen persoonlijk. Met haar 
familie moest ze niets hebben van het geweld dat 
werd gebruikt, maar ze begrepen de motieven wel 
en zij probeerden een matigende invloed te hebben. 
Zij hielden ook contact met ir. Manusama die van 
1966 tot 1993 president in ballingschap was van de 
Republik Maluku Selatan (RMS). 
Op 16 maart 1977 werd Jossy benoemd in Harder-
wijk op de School voor kinderen met leer- en opvoe-
dingsmoeilijkheden “De Brug”. Deze school was ge-
vestigd op de Vischmarkt in Harderwijk. Niet lang 
daarna verhuisde deze school onder een nieuwe 
naam “De Hanze” naar het Kruithuis. Jossy is daar-
mee de collega met de meeste dienstjaren bij onze 
Stichting. Anderen kennen De Brug alleen nog van 
de foto. Het gebouw is jaren geleden al gesloopt. 
In die jaren was je bij een benoeming aan een school 
nog verhuis-plichtig. Als je ergens een benoeming 
aanvaardde, was je ook verplicht (eventueel met 
gezin) in de plaats of streek te gaan wonen. Ook 
Jossy betrok kamers in Harderwijk.  Eind jaren 80 

verdween deze wet. Jossy ging in Apeldoorn wonen, 
dicht bij haar familie.  Jossy is altijd single gebleven, 
maar tegelijkertijd was zij meer gezinslid, dan wie 
ook van ons team. Als er in de vakantie iets gedaan 
moet worden, trommelt Jossy altijd haar hele familie 
op. Zussen, neefjes; iedereen moet helpen. Zelf her-
inner ik me mijn eerste werkdag op “De Hanze”: 
Jossy trakteerde op loempia’s die haar moeder had 
gemaakt. Nooit daarvoor of daarna heb ik zoiets 
lekkers gehad.  
Op De Hanze werd Jossy leerkracht van De Kleerma-
kers, de jongste groep. Zij werkte in die groep nauw 
samen met haar maatje Henk Prinsen van De Bier-
bouwers. 
Haar onderwijsstijl kun je op verschillende gebieden 
rustig uniek noemen. Wanneer je als kind naar Jossy 
kijkt, durf je gewoon geen nee te zeggen. Haar uit-
straling is altijd vriendelijk, maar tegelijk zo dwin-
gend, dat je er alles aan zult doen om deze juf het 
naar de zin te maken. 

 
Over haar klassenorganisatie was ze nooit tevreden, 
minimaal één keer per maand was deze compleet 
veranderd. Destijds werkte zij fulltime (iets anders 
bestond niet) maar nu werkt Jossy met een duopart-
ner. Meerdere malen hoorde ik deze verzuchten: “Ik 
ben benieuwd waar vandaag het bureau zal staan.” 
Dat kon op alle plekken, voor- en achterin de klas 
zijn. Keurig ordende Jossy haar klas; stickers die de 
inventaris op de kastdeuren vermelden en een 
handzame groepsmap. Zij was er als eerste bij om 
een goed klassenboek te verzorgen, met het pro-
gramma van elke dag, de regels, de vakgebieden, 
etc. Invallers konden haar groep zo overnemen. Des-
tijds hoefde men nog geen groepsplannen te maken, 
maar de administratie van Jossy was zeker zo uitge-
breid en waardevol. Dat was dan wel de tijd vóór de 
computer. Daarmee heeft Jossy vaak ruzie gehad en 
de vrede is nooit echt getekend. Als er iets op haar 
laptop veranderen moest, konden wij het beste 
maar contact opnemen met een neefje van haar. 
Jossy had altijd wel iemand die het voor haar regel-
de.  
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Haar gezondheid speelde haar vaak parten. Ze was 
een jaar of 35 en werd ernstig ziek. Na een lange 
periode herstelde zij enigszins, maar ze behield haar 
beperkingen altijd en stond onder strenge medische 
controle. (Of ze zich daar altijd aan hield?) Maar hoe 
vervelend de ziektes ook waren, Jossy vocht zich 
terug. De wens, bij haar kun je rustig spreken van de 
roeping, om leerkracht te zijn en voor de kinderen te 
werken was zo groot; daarvoor zette zij alles op zij. 
De liefde die zij voor de kinderen heeft is trouwens 
wederzijds. Nog altijd vragen oud-leerlingen naar juf 
Jossy. Haar voornaam ligt dan gemakkelijk in het 
gehoor. Haar achternaam was moeilijk. Veel kin-
deren noemden haar juf Badlaken, zonder door te 
hebben, dat dit niet zo netjes was. Ook werd ze in de 
beginjaren regelmatig verwisseld met haar collega 
juffrouw De Bruin. Een in kinderogen gemakkelijk 
gemaakte fout. Jossy kan er altijd alleen maar sma-
kelijk om lachen. 
Hoe Jossy zo’n glanzende carrière in het onderwijs 
na ruim veertig jaar opbouwde, ondanks nare perio-
den van ziekte, verdient groot respect. 
We hopen dat Jossy, ook wanneer ze haar pensioen 
heeft, te midden van haar grote familie mag genie-
ten van de kleine dingen, al begrijpen we wel dat ze 
met het verlaten van de school veel moet loslaten. 

Jossy bedankt voor alles, het ga je goed. Terima 
kasih! 

  
In januari van dit schooljaar 
deelde Jan IJzerman op een 
morgen aan alle collega’s zijn 
besluit mee: per 1 septem-
ber 2018 ging hij gebruikma-
ken van een flexibele pensi-
oenregeling. Met veel plezier 
had hij altijd zijn werk op 
school gedaan en daarbij 
waardering gekregen van 

ouders en kinderen. Ook de samenwerking met de 
collega’s waardeerde hij zeer. Maar toch besloot hij  
om vervroegd te stoppen. De werkzaamheden op 
school kostten hem meer en meer energie. Nog lan-
ger doorwerken zou schadelijk zijn voor zijn gezond-
heid. En graag wilde hij ook nog genieten van het 
leven en van zijn gezin met kinderen en kleinkin-
deren. Het belang van een hoger pensioen kan niet 
belangrijker zijn dan het geluk en het welzijn dat je 
deelt met je familie.  
Jan werkt sinds 1 augustus 1981 in Harderwijk. Hij 
werd geboren op 27 juni 1954 in Wapenveld. 23 jaar 
later behaalde hij zijn diploma als volledig bevoegd 
onderwijzer. Onmiddellijk daarna kon hij al aan de 
slag op een lagere school in zijn geboortedorp. Niet 

lang daarna aanvaardde Jan een benoeming in Har-
dinxveld. Vier jaar werkte Jan daar, voordat hij de 
overstap maakte naar het speciaal onderwijs. Op De 
Hanze werd Jan de leerkracht van “ De Hoefsme-
den”, een combinatiegroep van groep 7 en 8.  
Jan ontpopte zich als een gedreven leerkracht met 
hoge ambities. Betrouwbaarheid was voor hem erg 
belangrijk en om mooie praatjes zat hij niet verle-
gen. Hij stelde zich altijd loyaal naar de school op, je 
wist wat je aan hem had. Hij toonde een brede inte-
resse en probeerde zich ook in avonduren te ont-
wikkelen. 

Engels, ontwikkelingspsychologie, dyslexie, remedial 
teacher/intern begeleider, computerkunde, autisme, 
etc. Lange tijd bleef hij leerkracht van de eindgroe-
pen, tot hij een keer uitgedaagd werd om ook iets te 
doen aan zijn mobiliteit. Dat is typisch iets voor hem. 
Misschien was hij zelf niet op de gedachte gekomen, 
maar als het hem gevraagd wordt, wil hij er wel over 
denken. “Ja, dat ga ik doen”, zei hij na enige zelfre-
flectie, “maar dan wel stap voor stap”. Zo kwam hij 
via de middengroepen geleidelijk bij de jongere kin-
deren terecht.  
Daarbij zag je hem ook van stijl veranderen. Zijn 
kordate stijl in de eindgroepen veranderde in een 
geduldige aanpak, gericht op het jonge kind. Hij is 
een leerkracht die zich niet boos laat maken, maar 
met eindeloze vasthoudendheid de kinderen leiding 
geeft. De balans zoeken voor de kinderen, is daarbij 
zijn belangrijkste motto. Natuurlijk moeten de kin-
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deren van alles leren, ” …maar juist onze jonge kin-
deren hebben ook nog zo’n behoefte aan spelen”, zo 
betoogt hij.  
Jan is een liefhebber van sport. Vroeger begeleidde 
hij graag zijn zoons naar het voetbal. Op zaterdag 
kon je Jan treffen langs de lijnen bij VVOG, waar zijn 
jongens voetbalden. Zelf trapte Jan ook graag een 
balletje. Lange tijd was dat zaalvoetbal met vrienden 
in De Sypel. Totdat hij tijdens het spel onwel werd. 
Hij liet zich onderzoeken en hij bleek een falende 
hartklep te hebben. Nog geen vijftig jaar was Jan, 
toen hij al een zware hartoperatie onderging. Zijn 
herstel daarna kwam langzaam op gang. Het ging 
beter met Jan, maar die sterke vent, die hij voorheen 
was, werd hij niet meer. Met vallen en opstaan leer-
de hij een stapje terug te doen.  
Enkele jaren geleden viel Jan voor langere tijd uit. De 
weg terug duurde meer dan een jaar. Zijn energie-
voorraad werd minder, maar hij kwam geestelijk 
gesterkt terug. Die kracht heeft vooral ook met zijn 
levensvisie te maken. Als Jan iets zegt, is het waar-
devol. Dan heeft hij er over nagedacht. Wanneer iets 
niet goed gaat, zoekt hij uit wat hij er aan kan doen. 
Hij legt zijn problemen niet bij anderen neer, maar 
zoekt de oplossing bij zichzelf. En als hij er niets aan 
kan veranderen, laat hij het rusten. Je hoeft het niet 
met hem eens te zijn, als je maar wel consequent 
bent. 
We vinden het jammer, dat Jan vertrekt. Het is zo’n 
fijne collega. Maar we begrijpen het wel en hebben 
veel respect voor de wijze waar op hij zijn beslissin-
gen neemt. Voor de toekomst wensen we hem en 
zijn prachtige familie alle geluk en welzijn toe. 

  
Een nieuwe baan voor juf Gerlinde 
Vorige week deelde juf Gerlinde van Veen mee, dat 
ze een nieuwe baan heeft. Met ingang van 1 sep-
tember gaat zij werken op “De Carrousel” een school 
voor Sbao in Hoogeveen. Gerlinde heeft altijd met 
plezier gewerkt op onze school en ontwikkelde zich 
tot een zeer bekwame leerkracht, die zorgde voor 
een plezierige sfeer in de groep, waarin hoge op-
brengsten werden gerealiseerd. In het begin werkte 
zij fulltime. Later kreeg zij kinderen en ging zij over 
naar een parttime functie. Om goede opvang voor 
haar kinderen te hebben, ging zij dicht bij haar ou-
ders wonen in Hoogeveen. Een nadeel van deze ver-
huizing was wel dat zij elke dag lange reizen moest 
maken. Dat is nu voorbij; zij kan nu ook op de fiets 
naar haar werk. We vinden het jammer dat Gerlinde 
vertrekt. Samen met Nanda Willemsen is het zo’n 
vertrouwd duo, dat vaak voorop loopt in de onder-
wijsvernieuwingen. Maar we gunnen haar graag 
deze nieuwe baan. Ze heeft het meer dan verdiend. 

En de kinderen van De Carrousel krijgen een heel 
goede juf. 
Dit betekent dat er nog een nieuwe leerkracht be-
noemd moet worden. In deze tijd met een schaarste 
aan goede leerkrachten is dat een hele toer. Maar 
we doen ons best. In onze laatste Nieuwsbrief van 
het schooljaar hopen we hier meer over te kunnen 
zeggen.  

  
Nieuwe leerkrachten 
In de vorige nieuwsbrief vermelden we al de komst 
van Monique Jansen, Willy Jaspers Focks, Elvera 
Stitselaar en Joke Vos. Daar hoort nog een naam bij: 
Esther van Poelgeest. Esther is nu nog werkzaam op 
Sbao “De Arend”. Zij heeft daar een aantal jaren 
gewerkt in de bovenbouw en werd benoemd tot 
“senior leerkracht”. Momenteel geniet Esther beval-
lingsverlof. Na de zomervakantie komt ze ons team 
versterken. We zijn blij met haar komst. 

  
Indeling in nieuwe groepen 
In ons formatieplan gaan we voor het volgend 
schooljaar uit van 14 groepen. 11 groepen in Har-
derwijk en 3 groepen in Zeewolde. In Harderwijk 
komen twee kleutergroepen. Er komt geen kleuter-
groep in Zeewolde, omdat daarvoor het aantal kin-
deren te laag is.  
In de komende periode werken met name de intern 
begeleiders hard aan voorstellen voor een nieuwe 
groepsindeling. Dit betekent dat de huidige indeling 
verandert en de kinderen niet automatisch bij de-
zelfde kinderen in de groep komen. Natuurlijk wordt 
er wel rekening gehouden met vriendschappen. 
Ouders zouden graag ook invloed willen uitoefenen 
op het besluit bij welke leerkracht hun kind wordt 
ingedeeld. Toch beschouwen dit echter als een aan-
gelegenheid waar alleen de school over kan en mag 
beslissen. We hopen dat de ouders er op vertrou-
wen dat wij hierover verstandige beslissingen ne-
men, waarbij het pedagogisch klimaat: de veiligheid 
van de kinderen en de mogelijkheden tot groei voor 
hen, uitgangspunt zijn. Leerkrachten hebben de op-
dracht om hierover niet met de ouders in gesprek te 
gaan. De ouders worden geïnformeerd op woensdag 
11 juli. Indien na de zomervakantie blijkt dat bij 
sommige kinderen geen goede beslissingen zijn ge-
nomen, kunnen ouders hierover wel in gesprek gaan 
en zullen we proberen samen tot een oplossing te 
komen. 

  
Afscheidsvieringen 

Woensdag 4 juli is de juffen en meestersdag en vie-

ren we ook het afscheid van de vier collega’s die met 
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pensioen gaan. Voor de kinderen is er dan een leuke 

voorstelling, waar ze allen naar toe mogen. Vrijdag 

13 juli viert juf Gerlinde haar afscheid in de klas. Om 

kwart over twaalf kunnen ouders eventueel afscheid 

van haar nemen. 13 juli is ook de laatste werkdag 

van onze invaljuf Everdien Berendsen. Een vol jaar 

heeft zij bij ons gewerkt. Elke dag maakte zij de lan-

ge reis vanuit Steenderen. We zijn haar zeer erkente-

lijk voor al haar werk voor de kleuters. Everdien heel 

erg bedankt en tot ziens! 

  
KANDIDATEN ONDERSTEUNINGSPLANRAAD 

De Ondersteuningsplanraad doet hierbij een oproep 

aan alle ouders/verzorgers van de kinderen en de 

leerkrachten van de scholen die bij het samenwer-

kingsverband zijn aangesloten om zich te melden als 

kandidaat voor de verkiezingen in september 2018. 

De Ondersteuningsplanraad behartigt de belangen 

van de kinderen en hun ouders/verzorgers en van de 

leerkrachten van de scholen binnen het samenwer-

kingsverband. De Ondersteuningsplanraad heeft 

instemmingsrecht op het ondersteuningsplan en kan 

het bestuur van het samenwerkingsverband ge-

vraagd en ongevraagd advies geven. 

In de nieuwe bestuursstructuur heeft de Ondersteu-

ningsplanraad de bevoegdheid een kandidaat voor 

het bestuur voor te dragen. 

De Ondersteuningsplanraad vergadert 6 keer per 

jaar; vergaderingen worden in de avonduren ge-

pland en duren 2 uur. Wel vragen vergaderingen de 

nodige voorbereidingstijd. 

Vergoedingsregeling: 

Voor de oudergeleding bedraagt de vergoeding € 

40,00 per bijgewoonde vergadering; voor de leer-

krachtgeleding geldt de compensatieregeling uit de 

cao PO (60 uur compensatie op jaarbasis). 

De vergoeding voor gemaakte reiskosten bedraagt 

voor de oudergeleding € 0,19 per kilometer onbelast 

en voor de leerkrachtgeleding € 0,28 per kilometer 

belast. 

U kunt uw kandidaatstelling, voorzien van: 

- persoonlijke gegevens 

- ouder- of personeelsgeleding 

- school/plaats 

- korte motivatie 

sturen naar de secretaris van de verkiezingscommis-

sie: eborst@zeeluwe.nl. 

U kunt zich tot 12 juli 2018 kandidaat stellen. 

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij een lid van 
de OPR (zie website 
www.zeeluwe.nl/ondersteuningsplanraad)of bij de 
secretaris van de verkiezingscommissie 
Ellen Borst, e-mail: eborst@zeeluwe.nl of tel.nr. 
0341-740007. 

  
Actie lege flessen voor Duchenne 

 
Nog steeds komen er iedere dag flessen binnen voor 
de vader van Eva. Wat ontzetten fijn dat er zoveel 
kinderen enthousiast met de actie meedoen. Het 
streefbedrag van €100,- is al ruim overschreden: op 
naar de 200 euro. Tot donderdag 5 juli kunnen er 
nog flessen worden ingeleverd. Alvast bedankt! 
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Het zomercadeautje van de Bibliotheek 
Lekker lezen in de va-
kantie? Met de Vakan-
tieBieb neem je ruim 60 
e-books overal mee 
naartoe. Dat scheelt 
weer boeken sjouwen. 
Je kunt de app down-
loaden van 1 juli t/m 31 
augustus. Ook als je 
geen lid bent van de 
Bibliotheek. Wist u dat 
uw kind ook kans kan 
maakt op een iPad mi-

ni? Ze kunnen meedoen door aan VakantieBieb te 
laten weten wat hun favoriete e-book uit de Vakan-
tieBieb is en waarom. Kijk voor meer informatie en 
de spelvoorwaarden op www.vakantiebieb.nl  

  
Vakantierooster 2018-2019 

 Herfstvakantie    
22-10-18 26-10-18 

Kerstvakantie    24-12-18 04-01-19 

Voorjaarsvakantie    25-02-19 01-03-19 

Goede vrijdag 19-04-19   

Tweede Paasdag   22-04-19   

Meivakantie   23-04-19 03-05-19 

Hemelvaart 30-05-19 31-05-19 

Tweede Pinksterdag   10-06-19   

Zomervakantie 2019  22-07-19 30-08-19 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data 

2, 3 en 5 juli Gespreksavonden voor ouders 

4 juli Meesters- en juffendag 
Afscheidsfeest  

6 juli Studiedag voor het personeel, de 
kinderen hebben vrijaf. 

10 juli Afscheidsavond groep 8 

11 juli Ontvangst nieuwe leerlingen 

11 juli Kennismaking voor alle kinderen in 
hun nieuwe groep voor volgend 
schooljaar 

11 juli  21e Nieuwsbrief 

13 juli Laatste schooldag 
Voor alle kinderen eindigt de school 
om kwart over twaalf. 

27 augustus Start nieuwe schooljaar 

 
Met vriendelijke groet, 
Bert Veldhorst, directeur 

http://www.vakantiebieb.nl/

