Beste ouders,
Begin deze week bent u op de hoogte gesteld van het vertrek van mijn duo-collega Marloes
Dam per 1 mei a.s. Naast teleurstelling is er ook begrip voor haar (moeilijke) besluit om de
school en de Stichting te verlaten. Ik wens Marloes alle succes van de wereld toe in haar
nieuwe uitdaging.
De vraag of ik de gedeeltelijke overstap naar de van Gent wilde omzetten naar een volledige
vroeg kort schakelwerk van mijn kant. Uiteindelijk heb ik de vraag met een volmondig ja
beantwoord. Dit betekent dat ik op 1 mei mijn werkzaamheden op de Inktvis overdraag en ik
me daarna 5 dagen in de week ga richten op de aansturing van de J.C. van Gent. Ik heb er
zin in !
De afgelopen periode heeft het team zich volledig gestort op het verzorgen van het “leren op
afstand”. De manier waarop ze dit vorm hebben gegeven, verdient waardering en
complimenten. Het was en is een hele klus om contact te houden met alle kinderen en ze op
afstand te voorzien van afwisselende lesstof. Een compliment ook voor u als ouder. Het valt
niet mee, zeker nu alles wat langer duurt, om het (leer)ritme van alle dagen vol te houden en
tegelijkertijd een goede sfeer te bewaren. Tenslotte een dikke pluim voor de kinderen. Want
ook voor hen is deze periode een hele lastige. Ze missen hun vriendjes en eigenlijk willen ze
gewoon weer terug naar de periode “toen alles nog gewoon was”. Wie had dat ooit kunnen
denken !
In de komende week zal er meer duidelijkheid komen over het tijdstip en de manier waarop
de scholen na de meivakantie mogelijk zullen starten. Pas na dinsdag zullen we daar zicht
op krijgen. Zodra er duidelijkheid komt, zullen we u vanzelfsprekend informeren.
Nu is er even rust voor iedereen. Geniet van de deze “anders dan andere” vakantie. Zorg
goed voor uzelf en voor de mensen in uw omgeving. We gaan elkaar zien en/of horen !
Met een vriendelijke groet, ook namens het team,
Albert

