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Afscheid  
Daar	  komt	  hij	  aan,	  mijn	  laatste	  werkweek	  als	  directeur	  van	  de	  St.	  Josephschool,	  
maar	  ook	  als	  werknemer	  van	  het	  basisonderwijs.	  Pensioen!	  Een	  gek	  idee,	  het	  is	  
klaar!	  Maar	  ook	  oké!	  Het	  is	  tijd	  voor	  andere	  zaken.	  In	  de	  laatste	  Zoemerrr	  die	  deze	  
week	  uit	  komt,	  kunt	  u	  lezen	  hoe	  ik	  daar	  tegen	  aan	  kijk.	  Ik	  hoop	  u	  na	  de	  zomer	  nog	  
een	  keer	  de	  hand	  te	  mogen	  schudden.	  	  

Voor	  nu:	  “Bedankt	  voor	  alle	  waardevolle	  contacten	  die	  ik	  met	  velen	  van	  u	  heb	  
mogen	  hebben.	  Mooie,	  maar	  ook	  soms	  moeilijker	  gesprekken,	  altijd	  met	  de	  intentie	  
er	  samen	  goed	  uit	  te	  komen.	  Het	  was	  mij	  een	  groot	  genoegen	  om	  dienstbaar	  te	  
mogen	  zijn	  aan	  het	  welzijn	  van	  uw	  kinderen,	  aan	  goed	  onderwijs,	  aan	  u	  en	  aan	  
mijn	  collega’s,	  waarvoor	  	  ik	  in	  deze	  ingewikkelde	  onderwijswereld,	  steeds	  meer	  
bewondering	  ben	  gaan	  krijgen.	  DANK!	  Het	  ga	  u	  allen	  zeer	  goed!”	  

Gert	  de	  Wit	  
	  

Niet	  alleen	  voor	  Gert	  zal	  dit	  een	  gekke	  week	  zijn.	  Ook	  voor	  ons,	  als	  team,	  waarbinnen	  Gert	  al	  9	  jaar	  een	  zeer	  
vertrouwd	  gezicht	  is.	  Het	  klinkt	  heerlijk	  cliché	  maar	  Gert	  heeft	  altijd	  voor	  iedereen	  klaargestaan.	  Collega’s,	  
ouders	  én	  kinderen.	  In	  goede	  en	  in	  slechte	  tijden.	  	  

Hoewel	  dit	  zijn	  laatste	  werkweek	  is	  zal	  er	  op	  19	  september	  een	  feestelijke	  dag	  zijn	  op	  school	  waarop	  Gert	  
afscheid	  neemt	  de	  kinderen	  en	  van	  u,	  als	  ouder.	  Meer	  informatie	  hierover	  volgt	  in	  het	  nieuwe	  schooljaar.	  Op	  
20	  september	  nemen	  we	  met	  alle	  collega’s	  en	  genodigden	  op	  een	  feestelijke	  manier	  afscheid	  van	  Gert.	  	  

Gert,	  het	  afscheid	  komt	  nog,	  maar	  voor	  nu	  alvast:	  BEDANKT!!	  

Afscheid  van  enkele  col lega’s  
Afgelopen	  donderdag	  hebben	  wij	  afscheid	  genomen	  van	  vijf	  collega’s	  die	  dit	  schooljaar	  mede	  hebben	  vorm	  
gegeven	  aan	  het	  onderwijs	  op	  onze	  school.	  Namelijk	  Annemarie	  Hamerling,	  Frouke	  Brandenburg,	  Manon	  
Kamphuis,	  Lisan	  Broertjes	  en	  Roland	  van	  der	  Vinne.	  Allen	  bedankt	  voor	  jullie	  positieve	  inzet.	  Succes	  in	  de	  
volgende	  werkkring!	  

Afscheid  groep  8  
Deze	  week	  nemen	  wij	  afscheid	  van	  alweer	  twee	  groepen	  8.	  Dat	  vieren	  zij	  met	  diverse	  activiteiten,	  
waaronder	  een	  musical	  op	  komende	  maandag	  en	  dinsdag.	  Er	  is	  hard	  geoefend	  om	  dit	  tot	  een	  mooie	  avond	  
te	  maken.	  Het	  team	  wenst	  hen	  en	  u	  daarbij	  veel	  plezier!	  Wij	  nemen	  op	  een	  ander	  moment	  afscheid	  van	  hen,	  
onder	  elkaar,	  leerlingen	  en	  leerkrachten.	  

Het	  team	  wenst	  alle	  kinderen,	  na	  een	  verdiende	  zomervakantie	  heel	  veel	  succes	  op	  de	  school	  van	  hun	  
keuze!	  
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Grote  schoonmaak  
Onze	  conciërge	  Jan	  zal	  komende	  weken	  nog	  uit	  de	  'running'	  zijn.	  Voor	  ons	  de	  kunst	  om	  de	  school	  redelijk	  
netjes	  achter	  te	  laten	  als	  de	  schoolvakantie	  begint.	  	  

Welke	  ouders	  willen	  ons	  in	  de	  laatste	  schoolweek	  helpen	  om	  de	  gemeenschappelijke	  ruimtes	  schoon	  te	  
maken,	  zoals	  de	  keukentjes	  en	  teamkamer?	  We	  horen	  graag	  van	  u.	  

U	  kunt	  zich	  melden	  bij	  Amrah	  en	  Manon	  (a.nieuwveld@kpoa.nl	  /	  m.vandruten@kpoa.nl)	  	  

Overbl i j fouder(s)   gezocht  
Afgelopen	  week	  heeft	  Marijke	  Gooch	  kenbaar	  gemaakt	  dat	  zij	  helaas	  gaat	  stoppen	  met	  
de	  overblijf	  in	  groep	  1/2	  volgend	  jaar.	  Ze	  kan	  het	  helaas	  niet	  meer	  combineren	  met	  
haar	  andere	  werkzaamheden.	  Dat	  betekent	  dat	  we	  voor	  twee	  dagen	  een	  ‘vacature’	  
hebben.	  Namelijk	  de	  maandag	  en	  de	  woensdag.	  Lijkt	  het	  u	  leuk	  om	  met	  onze	  jongste	  
kinderen	  te	  werken	  en	  wilt	  u	  ons	  van	  12.00	  tot	  13.00	  wekelijks	  helpen	  met	  het	  eten	  en	  

drinken	  in	  de	  kleutergroepen?	  Dan	  kunt	  u	  een	  Parrobericht	  of	  mail	  sturen	  aan	  Amrah	  Kuiper	  
(a.nieuwveld@kpoa.nl).	  

Taken	  zijn	  bekers	  losmaken,	  toetsen	  poetsen,	  tafels	  schoonmaken	  en	  zorgen	  dat	  in	  alle	  rust	  de	  trommels	  
leeggegeten	  kunnen	  worden.	  U	  krijgt	  hiervoor	  een	  kleine	  vergoeding	  en	  heel	  veel	  blije	  gezichtjes!	  

Ruilbeurs/kleedjesmarkt  (herhaald  bericht)   
Op	  de	  laatste	  vrijdag	  voor	  de	  zomervakantie	  is	  er	  in	  de	  groepen	  3	  t/m	  7	  een	  traditie	  ontstaan:	  we	  houden	  
een	  ruilbeurs	  /	  kleedjesmarkt!	  	  

Wat	  is	  de	  bedoeling?	  Vrijdagochtend	  19	  juli	  nemen	  de	  kinderen	  speelgoed,	  boekjes,	  mooie	  plaatjes	  enz.	  
enz.	  mee	  om	  dit	  op	  school	  met	  elkaar	  te	  ruilen.	  We	  bepalen	  nog	  wat	  het	  beste	  tijdstip	  zal	  zijn	  op	  de	  dag	  om	  
deze	  activiteit	  te	  doen.	  Dingen	  worden	  onderling	  met	  elkaar	  geruild,	  niets	  wordt	  met	  geld	  betaald.	  Zo	  krijgen	  
oude	  spullen	  een	  nieuw	  leven	  en	  gaat	  uw	  kind	  met	  ‘nieuwe’	  dingen	  de	  vakantie	  in.	  

	  Kijkt	  u	  nu	  alvast	  even	  mee	  met	  uw	  kind,	  welke	  spullen	  hij	  /	  zij	  hiervoor	  mee	  naar	  school	  mag	  nemen?	  En	  
geeft	  u	  ook	  een	  kleedje	  mee,	  waarop	  de	  spullen	  uitgestald	  kunnen	  worden?	  Geef	  niet	  teveel	  mee	  a.u.b.	  en	  
ook	  niet	  te	  grote	  dingen,	  als	  fietsen	  e.d.	  

	  Het	  wordt	  vast	  en	  zeker	  weer	  een	  gezellige	  bezigheid	  en	  we	  hopen	  op	  mooi	  weer	  of	  i.i.g.	  droog	  weer.	  


