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Beste ouder/ verzorger, bij deze Schakeltje 24.

Afscheid juf Bernice
Het afgelopen jaar heb ik voor mezelf onderzocht of ik de komende jaren nog werkzaam
wil zijn in het onderwijs. Alles op een rijtje zettend ben ik tot de conclusie gekomen
dat ik, na 25 jaar, niet meer voldoende "drive" heb om er voor de volle 100% voor te
gaan. En dat past niet bij mij; ik hou ervan om veel werk te maken van goed onderwijs,
ik wil er graag helemaal zijn voor de kinderen en er energie in stoppen en uit halen. Ik
heb daarom besloten dat het voor mij nu beter is om een stap buiten het onderwijs te
zetten. En daar heb ik heel veel zin in! Ik wil alle ouders alvast bedanken voor het
vertrouwen dat jullie mij gegeven hebben. Ik heb genoten van jullie leuke kinderen en ik
heb prachtige, inspirerende jaren gehad. Ik kijk er met heel veel plezier op terug. Nu
is het tijd voor wat nieuws. Wat het precies gaat worden is nog niet duidelijk, maar dat
gaan we zien.
Juf Bernice heeft een dapper besluit genomen: stoppen met je baan terwijl je nog geen
zicht hebt op een nieuwe. Maar dat gaat vast lukken, want ze heeft talent genoeg.
Bernice, we wensen je veel geluk toe bij je zoektocht naar een baan.

Voorstellen meester Edwin
Hallo allemaal, mijn naam is Edwin Vierhout en ik ben 21 jaar oud.
Volgend schooljaar word ik van maandag t/m vrijdag de meester
van groep 7a. Ik woon nog thuis bij mijn ouders op de boerderij.
Ik ben een enthousiaste leerkracht die veel investeert in het
bewegend leren met kinderen. In mijn klas is uitdaging en
aandacht voor het individu belangrijk en staat respect naar
elkaar voorop.
Afgelopen donderdag heb ik mijn Pabo-diploma ondertekend op
de Hogeschool VIAA in Zwolle. De laatste drie jaar heb ik stage
gelopen en gewerkt op verschillende scholen in Nunspeet. Op dit
moment geef ik twee dagen les aan groep 3 op de Triangel en
werk ik 3 dagen bij een loodgieter. De avonduren vul ik vaak in
als stratenmaker, sloper of tuinman.

Als ik niet op school of aan het werk ben houd ik me vooral bezig met sporten. Ik doe
3x in de week aan crossfit/ fitness. Ook vind ik het erg leuk om te reizen. De mooiste
reis die ik heb gemaakt was naar Nieuw-Zeeland en Australië. Daar zocht ik het
extreme op door een parachutesprong en een bungeejump te doen. Aankomende zomer
ga ik Indonesië verkennen. Verder speel ik al 13 jaar slagwerk in een fanfareorkest in
het mooiste dorp van de Veluwe, Hierden. Ik heb in ieder geval super zin in het nieuwe
schooljaar. Als u/jullie nog vragen hebben, benader mij gerust. Met vriendelijke
groeten, Edwin Vierhout
We heten meester Edwin van harte welkom op de Schakel. Op de Triangel konden ze
maar met moeite afscheid van hem nemen en ons verzekerd dat we ‘mazzel hebben’ met
deze meester.

Afscheid van juf Anita
Er was eens…………. een stenen gebouw aan de Vondellaan, de plek waar ik zelf als kind
naar school ging en mijn stages mocht lopen voor verschillende opleidingen. De plek
waar ik als leerkracht ruim twintig jaar aan verbonden ben geweest.
Er is (in)eens…….een vacature waar mijn oog op valt. En dan heb ik ‘ja’ gezegd op een
andere baan. Ik hoop veel te mogen leren van de specialistische onderwijsvorm bij Op
Koers waarvoor ik na de zomer werkzaam ben. Ik heb zin om deze nieuwe uitdaging aan
te gaan en mij samen met collega’s en ouders in te zetten voor de leerlingen die daar hun
plekje hopen te vinden.
Dit neemt niet weg dat een dubbel gevoel blijft. De Schakel en haar leerlingen, ouders
en team ga ik enorm missen. Jullie hebben mijn hart! Ik dank jullie voor de prachtige
herinneringen die ik mee neem. Ook dank ik jullie voor het vertrouwen en de goede
samenwerking voor uw kinderen en onze leerlingen.
Ik wens alle Schakels het allerbeste en hopelijk tot ziens! Anita van Iersel 😭😭
Het dubbele gevoel wat Anita beschrijft wordt ook gevoeld bij de collega’s met wie zij
al heel lang werkt. We zien een deskundige en fijne collega vertrekken en ze laat een
lege plek achter, maar we gunnen Anita wel deze stap die past bij haar opleiding tot
intern begeleider en haar hart voor kinderen met een speciale zorg. Het ga je goed,
Anita!

Invulling andere vacatures
In de vacature die ontstaat na het vertrek van juf Bernice zijn wij op zoek naar een
leerkracht. Er zijn al gesprekken geweest en als alles goed mag verlopen, kunnen we ook
de laatste vacature voor de zomervakantie vervuld hebben.
In de vacature die ontstond na het vertrek van juf Anita is een bekende benoemd: juf
Hanneke. Zij vervult momenteel het zwangerschaps- en bevallingsverlof van juf
Marloes. We zijn heel blij dat we Hanneke voor de Schakel kunnen behouden, want in de
maanden dat ze hier was, heeft ze zich bewezen als een deskundige en fijne juffrouw en
collega. Ook Hanneke zal zich opnieuw even aan u voorstellen in Schakeltje 25.

Nieuws van Brood en Spelen
Onder de link Nieuwsbrief 5 van TSO Brood en Spelen. Veel leesplezier.

Nieuws van de Brede School
Na een aantal leuke en sportieve maanden is helaas de Bosbox op de dinsdagmiddag aan
zijn einde gekomen op het plein van de Schakel 1. Dinsdag 9 juli 2019 zal de laatste
keer voor dit schooljaar zijn, volgend school jaar gaat de Bosbox gelukkig door op de
dinsdag. Soufiane wil iedereen bedanken voor de leuke tijd en de samenwerking. Hij
hoopt dat de kinderen het leuk hebben gehad en heeft het erg veel plezier in gehad.
Op 16 september begint Blok 1 van De Brede School Stadsdennen.
Tijmen, - Brede School Coördinator Stadsdennen - tijmen@gaharderwijk.nl
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Datum Tijdstip
09/07 19.30-21.30
10/07
11/07 14.00-15.15
12/07 08.30-12.00
15/07 19.00-22.00
16/07 09.30
17/07 09.30-10.30
19/07 08.30
02/09 08.30

Activiteit
Plaats
Medezeggenschapsraadvergadering
S1
Juf Gerrie jarig
Wissel/ kennismakingsmoment
S1
Juf Elles werkt voor juf Crista
Afscheidsmusical
Landstede
Start lessen
Afscheid van de Schakel
Start zomervakantie
Eerste schooldag Schooljaar 2019-2020

Met vriendelijke groet, namens de collega’s, Ruud Vogel, directeur

Voor
MR
4a
1-4
1a/2a
8a, 8b
8a en 8b
8a en 8b
1-8
1-8

