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Dag allemaal, 
 

Wat een verrrassing! De nieuwe boekenkast voor de “zwerfboeken” 

is net geplaatst en nu alweer bijna vol… Bij het lokaal van groep 3-4 

staat een nieuwe boekenkast. In de kast komen kinder- en 

volwassenboeken die u kunt lenen. We hebben geen 

uitleensysteem, u kunt ze gewoon meenemen. We vinden het fijn als 

u ze na het lezen weer terugplaatst. Wellicht heeft u thuis nog 

prachtige boeken die u niet meer leest, deze zijn ook van harte 

welkom.  

In de zomervakantie hebben Rosa Kleijngeld en Anne-Roos 

Bakker cakejes gebakken en verkocht in het dorp. De cakejes waren 

zo lekker en de verkooptechtnieken van de dames zo goed, dat er 

flink is verkocht. Van hun verdiende centjes hebben de meiden 

prachtige kinderboeken aangschaft voor in onze zwerfboekenkast.  
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Deze hebben zij vanmorgen onder luid applaus aan de school 

overhandigd, wat een prachtig cadeau.  Anne-Roos en Rosa, heel 

hartelijk dank!!!! 

 

De ‘kinderboekenkant’ van de kast is inmiddels flink gevuld, de 

‘volwassenboekenkant’ nog niet. Alle kinderen zijn vanaf vandaag 

van harte uitgenodigd om voor of na schooltijd een boek uit te 

zoeken. We hopen dat u hier flink gebruik van maakt, immers 

lezen is een onmisbare vaardigheid en de basis van al het leren! 

 

#wijschoolleiders slaan alarm! 
 

Wellicht heeft u de poster in de hal zien hangen. Op woensdag 12 

september a.s. houden alle schoolleiders in Nederland om 9 uur 

hun jaarlijkse ontruimingsoefening, met als duidelijk signaal het 

brandalarm. Alle leerlingen de school uit! 

 

De acties zijn gericht op het zichtbaar maken van: 

De uitdagende en complexe inhoud van het schoolleiderschap; 

de belangrijke rol en positie die (adjunct) directeuren hebben voor de 

kwaliteit en continuiteit van onderwijs; 

de verbindende rol die schoolleiders hebben naar hun ‘stakeholders’, 

en ‘shareholders”. 

Investeren in een eerlijk salaris en vermindering van de werkdruk zijn 

nodig voor álle functies in de school, dus ook voor schoolleiders, 

adjuncten en onderwijsondersteunend personeel.  

 

Met vriendelijke groet namens het gehele team, 

 

Edith Hoegen 

 

 

 


