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AGENDA
27 september
27 september
27 september
27 september
28 september
4 oktober
5 oktober
12 oktober
23 t/m 27 okt.

beeld hebben van de verwachte groepsgrootte.
Kiekhuus groep 3 & 4
Startdienst
Start Kinderpostzegels
Teambijeenkomst ASS
Marjolein Sitteler gr 3 & 4
Start Kinderboekenweek
Stakingsdag
Afsluiting Kinderboekenweek
Herfstvakantie

Startdienst:
Woensdag 27 september hebben we in de
Ichtuskerk samen met het team en leerlingen
van de Adelaar de startdienst gehouden. Het
thema was “Samen op reis gaan”.
Door liederen, rap, gebed en bijdragen van
leerkrachten en leerlingen werd de dienst
ingevuld.
Fijn dat we op deze manier ook een start
mochten maken met het nieuwe schooljaar.

Onderwerp: staking 5 oktober
Ook het team van De Wegwijzer sluit zich aan bij
de staking van 5 oktober. Deze dag zal er geen
school zijn en zullen de leerkrachten zich
aansluiten bij de activiteiten rond de staking.
We hopen dat de staking resultaat mag hebben.
Afscheid meester Rinie
Meester Rinie Stelma heeft jarenlang
conciërgetaken uitgevoerd op onze school. De
leerlingen kennen hem met name van het
ophalen van het papier uit de klassen en het
uitvoeren van klussen. Als er iets stuk was, werd
meester Rinie ingeschakeld om dit te repareren.
Vanaf 1 oktober gaat hij genieten van zijn
pensioen.
Afgelopen dinsdag hebben alle leerlingen
meester Rinie in het ‘zonnetje’ gezet. Hij werd
door hen toegezongen en er waren cadeaus van
alle groepen. We willen meester Rinie ook langs
deze weg hartelijk bedanken voor al het werk dat
hij voor deze school heeft gedaan en we hopen
dat hij volop mag genieten van zijn welverdiend
pensioen.

Activiteitenkalender
De activiteitenkalender is
vorige week meegegeven
aan de oudste kinderen
uit het gezin. Nu zijn er
altijd wijzigingen of er
worden nieuwe
activiteiten gepland. Op de website staat de
actuele kalender met de juiste data. We willen
u vragen om deze regelmatig te raadplegen.
Marijke van Delft zorgt voor een regelmatige
update.
Aanmelding leerlingen
Na de kerstvakantie willen we een deel van
groep 2 indelen bij de leerlingen van groep 3
omdat anders de kleutergroep te groot gaat
worden. Nu willen we graag weten hoeveel
leerlingen we kunnen verwachten. Wilt u de
broertjes en zusjes die in het voorjaar 4
worden aanmelden? Zo krijgen wij een goed

Benoeming Algemeen bestuurder

Zoals bekend is De Tjongerwerven eind
vorig jaar opgeschrikt door het plotselinge
overlijden van onze directeur-bestuurder
dhr. Harry van Malsen. Dit verlies
noodzaakte de Raad van Toezicht tot het
werven en benoemen van een directeur-

bestuurder als opvolger van dhr. Van
Malsen.
Na deze trieste gebeurtenis zijn wij na
een intensieve periode van
samenwerking met de
Gemeenschappelijk
Medezeggenschapsraad (GMR) en het
Onderwijsmanagementteam (OMT)
verheugd u te kunnen meedelen dat de
Raad van Toezicht onlangs heeft
besloten dhr. Alfred Vos per 1 augustus
2017 te benoemen als directeurbestuurder.
Tot eind 2016 was dhr. Vos voor
Tjongerwerven werkzaam in de rol van
directeur Onderwijs & Innovatie. Na het
overlijden van dhr. Van Malsen heeft
dhr. Vos de rol van waarnemend
directeur-bestuurder met passie en
kennis van zaken op zich genomen.
De daadkrachtige, verbindende en
toekomstgerichte werkwijze van dhr.
Vos is ook bevestigd in een unanieme
voordracht vanuit de
benoemingscommissie, waarin naast
leden van de Raad van Toezicht ook
leden vanuit de GMR en het OMT zitting
hadden.
Met vriendelijke groet,
De heer J.M. Amperse
Voorzitter Raad van Toezicht

Met een vriendelijke groet namens het
team,
Freerk Elzinga

