Even Bieproaten
7 juli 2021
TWEE NIEUWE COLLEGA’S –
Het is gelukt! Op de valreep misschien…..maar er zijn twee vakkundige collega’s
aangenomen om het Walstraskorps te versterken voor na de zomervakantie. We zijn
héél blij met Geertje Zuidersma. Geertje is een zeer ervaren leerkracht die na de
vakantie samen met Astrid Venema in groep 5 gaat werken.
We nét zo blij met onze Brenda Brinkhorst. Zij is de nieuwe onderwijsassistente op
school. Brenda werkt straks 3 dagen op school en start in de nieuwe groep 3/4. Tjonge,
jonge wat boffen we toch weer. De beide dames zijn a.s. vrijdagochtend aanwezig
bij het doorschuifmoment. De kinderen zien dan meteen hun nieuwe juffen.
Na de zomervakantie zullen de dames zich zonder twijfel voorstellen met een klein
tekstje in de Bieproaten.
UITZWAAIEN –
Mijn interimopdracht en -periode zit er op. Het is ‘gedaan’. Altijd weer een soort van
‘lastig’ moment om uit te zwaaien. Je hecht je in korte tijd aan de mensen, de grote
en de kleine(re), aan de school en aan de inhoud van de interimklus. Het was een
interessante opdracht waarvan ik weer een boel heb geleerd. Ik denk ook, dat we er
met z’n allen in geslaagd zijn de doelstellingen te halen en de inhoud van de opdracht
een plekje heeft gekregen. Da’s fijn! Met een gerust hart draag ik het stokje dan ook
over aan Wesley. (Daar zijn we stiekem al mee bezig samen).
Het is leuk te melden, dat mij door Ultiem Onderwijs is gevraagd de komende tijd te
fungeren als supervisor/coach voor Wesley. Ik neem dus niet helemáál afscheid van
De Walstraschool maar wel in mijn huidige positie.
Ik wil iedereen danken voor de fijne samenwerking, de medewerking en de mooie
gesprekken. Fijn zo!
Ik zeg dan ook gewoon: ‘Tot ziens allemaal’.

ZOMERVAKANTIE –
Vrijdag aanstaande hebben we op school nog het doorschuifmoment. Even een
uurtje snuffelen in de ‘nieuwe groep(en)’. Om 12.00 uur zwaaien we de kinderen, jullie
en elkaar uit en begint de zomervakantie.
We wensen jullie allemaal een fijne zomer toe. Geniet er lekker van. Op maandag 23
augustus gaan de schooldeuren weer open.
Een mooie zomer,
Team OBS De Walstraschool

