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Ik ga een overstap maken 

Soms komt er een kans voorbij die te leuk is om te laten schieten. Voor mij was dat het moment waarop 

we in het MT hoorden van de drie scholen van SCBOLL die zich willen aansluiten bij SKBG en Marthijn 

vertelde dat één van die scholen in zwaar weer verkeert. Bij mij begon het te kriebelen. Op de Willibror-

dus heb ik het erg naar mijn zin, de school staat en doet het erg goed. Geweldig team, leuke kinderen en 

fijne ouders, wat wil je nog meer. Maar ik heb niet zoveel meer toe te voegen. 

Natuurlijk kost het mij moeite om los te komen van de school waar ik met zoveel plezier werk. Ik laat de 

Willibrordus achter met trots over wat we de afgelopen jaren bereikt hebben en kijk terug op prachtige 

jaren. Het helpt dat de nieuwe directeur een collega (en moeder van oud-leerlingen) is die we kennen en 

waar ik veel vertrouwen in heb. Beryl en ik zijn al in overleg over de overdracht en weten elkaar prima te 

vinden, ook als ik straks in Lochem werk. Het gaat allemaal heel snel, 1 april is al over twee weken en dat 

is te snel om nu goed afscheid van elkaar te kunnen nemen. Dat moment plannen we iets later en daar 

volgt nog informatie over. 

 

Met vriendelijke groet, 

Marlies de Vries 

 
Kleuter sportdag vrijdag 30 maart 

Op vrijdag 30 maart vindt de kleuter sportdag plaats in sporthal 't Rikkenhage. De sportdag begint om 

10.30 uur en eindigd rond 12.00 uur. Deze sportdag wordt georganiseerd door SportFederatie Berkelland. 

Tijdens de sportdag worden er door verschillende sportverenigingen clinics gegeven. 

Het zou fijn zijn als de kleuters makkelijk zittende kleding aan hebben, denk hierbij aan een joggingbroek/ 

trainingspak. Alle kinderen krijgen een schoolshirt aan en we nemen de gymschoenen van de kinderen 

mee. 

Leerlingen die niet op de foto mogen (dit hebben jullie aangegeven op de AVG lijst) krijgen een speciaal 

hesje aan, zodat de fotograaf duidelijk ziet wie niet op de foto mag. Ouders/ verzorgers zijn welkom om te 

kijken op de tribunes. 

 

 

Jarigen 

22 maart Jimi  Gr. 7     

30 maart  David Gr. 8 

31 maart Nina Gr. 8 

1 april  Chris Gr. 1B 

2 april  Elise Gr. 2B 

Allemaal van harte gefeliciteerd! 

Deze week zetten wij 1 stoeltje erbij voor Sage in gr. 1A We wensen haar een fijne tijd toe bij ons op 

school! 

De volgende nieuwsbrief komt uit op: 3 april 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


