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Groepsindeling…
Vandaag krijgt u een mailtje met de groepsindeling voor volgend cursusjaar. De puzzel
is dus gelegd. Wanneer daarover vragen of
opmerkingen zijn, horen we het graag.
Afscheid…
M.i.v. de zomervakantie nemen we afscheid
van vier collega’s. Juf Jonkers gaat met pensioen. Zij werkt op onze school sinds 1993.
Het begon met invalwerk en dat mondde uit
in een benoeming. Na al die jaren is zij wel
echt een gezicht van onze school. Dat we dat
gaan kwijtraken, is erg jammer, maar ik kan
ze ook niet jonger maken. De leeftijd is daar
en dan gunnen we de juf dat ook van harte.
Gelukkig blijft ze wel als invalster beschikbaar. Juf Jonkers was een juf van de ouderwetse stempel. Streng, duidelijk en heel creatief in haar vak. Ik heb me vaak verbaasd
over de nieuwe ideeën die ze had voor haar
groep. Juf Jonkers en ik hebben samen jarenlang met veel plezier groep 8 gerund.
Twee hele verschillende mensen, en toch
echt een prima duo. Wij begrepen elkaar
met een enkel woord. En ook de manier
waarop wij samen denken dat je een groep
draait, paste. Voor sommigen misschien weleens iets te streng. Voor velen juist duidelijk. Juf Jonkers is de laatste van de oude
garde die vertrekt. Toen ik in de vorige eeuw
hier kwam, bestond de school uit allemaal
van dergelijke karaktermensen. Ze zijn allemaal één voor één gegaan, en nu is juf
Greet daarvan de laatste. Misschien ben ik
dan de allerlaatste. Zou kunnen. Ik zie dat
we nu een heel ander team hebben met veel
jonge liefdevolle juffen. Daar zijn we heel blij
mee. Maar… Laten we iets van die ‘oude garde’ meenemen in ons werk.
We nemen ook afscheid van juf Diane. Zij is
een uitdaging aangegaan op een school iets
dichter bij huis, juf Ammeraal gaat in de
zaak bij haar man. Dat deze twee juffen vertrekken, weten wij intern al een poosje. Het
zijn juffen die we echt gaan missen. Juf Diane is een echte kleuterjuf, en juf Ammeraal
een ervaren leerkracht voor groep 3. Zij
werkten beiden naast hun gezin twee dagen
op onze school. Vaarwel en bedankt voor jullie inbreng en ijver!
Directeur-Bestuurder...
Hieronder leest u een stukje van dhr. Wivliet. Sinds 1 juni 2021 mag ik als directeur-bestuurder
van Stichting De Planthof fungeren. Een mooie, rijke en
veelomvattende baan binnen een evenzo te kwalificeren
organisatie. D.V. 31 juli 2022 is het echter mijn laatste
werkdag binnen De Planthof. Ik mag terugkijken op een
enerverende periode. Er zijn banden ontstaan. Dan elkaar
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weer loslaten doet ook pijn. Laten we zeggen: dat is maar goed
ook. Dat is een teken van binding. Per 1 augustus hoop ik een
andere uitdaging aan te gaan. Nu dus afscheid nemen. Dat doe
ik met niet-Nederlandse woorden: Vaya con Dios. Ga met
God! John Witvliet

Opvolging…
Vanavond heb ik een vergadering met de Toezichthouder van onze Stichting De Planthof
waarin we bespreken hoe we de vacature van
directeur-bestuurder van de stichting gaan invullen. U hoort daar t.z.t. nog van.
Schoolreis…
We hebben genoten van de schoolreis naar
Duinoord. Ik vond het zelf heel aardig om te
zien hoe die grote kinderen met die kleintjes
gingen spelen. Op de website staat er een fotoserie van. Er is ook een schaduwrandje. Tien
minuten voor ons vertrek brak overblijfmoeder
Heini van Genderen haar enkel. Afgelopen vrijdag is ze geopereerd. Wat een getob voor een
moeder in een gezin. En dan moet je Heini
kennen… Een bezige bij is tot stilstand gekomen. Namens alle kinderen: beterschap!
Schoonmaakavond...
Onze conciërge Myrjam Ruitenbeek organiseert
volgende week dinsdag een schoonmaakavond
voor groep 3 t/m 8. Haar bedoeling is om met
een aantal ouders even een uur de klassen
door te werken. Myrjam heeft een akelige ontsteking in haar bovenarm waardoor ze de klus
alleen anders moeilijk ziet zitten. Ze start om
19:30 uur. We hebben al een paar aanmeldingen. Wilt u ook meehelpen? U kunt dat aan
haar doorgeven via 06-51817080. BVD!
Bruiloft…
Volgende week donderdag, D.V. 7 juli, gaat juf
Bertine trouwen. De kleuters uit haar klas mogen mee. Daar kijken ze enorm naar uit en dat
wordt wat! De juf is deze week nog op school.
Volgende week zullen er twee vervangers de
groep waarnemen. We wensen de juf een onvergetelijk mooie dag toe!
Geschiedenis…
Onze huidige geschiedenismethode is aan vervanging toe. Daarover gaan we vanmiddag
vergaderen. We willen graag werken met actueel materiaal en daarvoor hebben we van verschillende methodes zichtzendingen besteld.
Daaruit hebben we lessen gegeven om te ervaren hoe ze werken. Nu nog een keuze maken.
Schoolplan…
Cursusjaar ’22-’23 staan we voor de opdracht
om een nieuw schoolplan te schrijven voor de
komende 4 jaar. Zo’n plan beschrijft de koers
en de vernieuwingen die we voor ons zien. Uw
mening wil ik tegen die tijd ook bevragen.
Vriendelijke groet, Meester Roest
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