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Maandag = studiedag. De kinderen zijn vrij! 

Afscheid drie collega’s 
Maandag na de studiedag gaan wij als team afscheid  nemen van drie zeer gewaardeerde 

collega’s. Astrid Boersen, Ingrid van de Bunt-Broekman en Rachel Naron hebben alle drie 

besloten, met pijn in hun hart, de school te verruilen voor een nieuw lonkend perspectief. Dat 

dat maar uit mag komen zoals zij hopen. Dat is ze zeer gegund. 

Onderstaande tekst is namens henzelf wanneer u, als ouder, afscheid kan nemen. 

Wij, Ingrid Broekman (leerkracht groep 6), Astrid Boersen (leerkracht groep 7) en Rachel Naron (teamleider 

onderbouw) gaan zoals u weet de Josephschool verlaten. Wij werken tussen de acht en tien jaar op deze 

school. Met veel inzet, kennis en hart voor het kind hebben wij op school les gegeven en leiding gegeven. Nu is 

het tijd voor een nieuwe uitdaging. Komende donderdag, tijdens het eindfeest, zijn wij natuurlijk ook aanwezig. 

Mocht u een van ons of ons alle drie nog gedag willen zeggen, een praatje willen maken, de hand willen 

schudden, is deze avond, in informele sfeer hier uitermate geschikt voor. Dus zoekt u ons gerust even op. 

Gezellig! 

Personeel 
Astrid Boersen:  

Beste ouders, onlangs heeft u  in de nieuwsbrief kunnen lezen dat ik komend schooljaar niet meer werkzaam 

zal zijn op de Sint Josephschool. In de meivakantie ben ik verhuisd naar Zevenaar en ik ben op zoek gegaan naar 

een school in die regio waar ik kan gaan werken. Die school heb ik inmiddels gevonden. Na de zomervakantie 

ga ik werken in een groep 4/5 op een basisschool in Didam. Ik kijk terug op een hele leuke en leerzame tijd. Ik 

heb veel plezier gehad in het lesgeven aan uw kinderen, maar ook in de samenwerking met u als ouder. 

Bedankt hiervoor! Wellicht tot ziens in en rondom Hooglanderveen! 

Groetjes, Astrid Boersen 

Rapporten 
Dinsdag a.s. gaan de rapporten mee naar huis. Alle kinderen hebben het tweede halfjaar hard gewerkt hun 

resultaten zo optimaal mogelijk te laten zijn. Het spreekt voor zich dat die zo verschillend zijn als de kinderen 

zelf. 

Belangrijk is wat de resultaten ook zijn, te waarderen dat zij er hard voor gewerkt hebben en hun best gedaan. 

Het zijn momentopnamen, die verdere groei mogelijk maken. Niets zo’n domper als een kritische opmerking 

over een in uw ogen wellicht te lage waardering voor een vak.  

Deel die met de leerkracht als u dat wilt. Dat schetst wellicht een bepalende context. 
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ZomerFEEST! Reis om de wereld. 
Komende donderdag gaan we weer los tijdens ons jaarlijkse schooleindfeest. Vele ouders en teamleden hebben 

hier hun schouders weer onder gezet. Voor nu alvast DANK voor de geleverde inspanningen. Het weer lijkt mee 

te werken. Geniet van de avond en uw kinderen, want daar gaat het uiteindelijk om. 

Gevonden voorwerpen 
De afgelopen periode hebben zich weer heel wat gevonden voorwerpen laten verzamelen in 
de grote plastic bak bij de voordeur. Afgelopen week zijn er kinderen de klassen 
rondgegaan. Op donderdag 28 juni zullen de restanten bij de uitgang van de school 
uitgestald liggen. Kijkt u nog even of er wat van u tussen ligt? De restanten worden door juf 
Menalda meegenomen, gewassen en afgeleverd bij de kringloopwinkel en bij de 
kledingbank. 
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