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Afscheid juffen
De laatste werkdagen van juf Anouk (vrijdag) en
juf Natalie (donderdag) zijn aanstaande. Nogmaals
wensen we hen veel succes met hun nieuwe
uitdaging. Hieronder nemen ze, d.m.v. een brief,
afscheid van u.

Juf Anouk
Na een super leuke tijd op zowel de Gildeschool
en later de Klimtoren leek het mij goed om eens
mijn horizon te verbreden. Met enige
voorzichtigheid bekeek ik in mei de interne
vacatures en er waren er 2 die mij direct
aanspraken. En dat was wat ik zocht. Een vacature
waardoor je zin krijgt om te solliciteren! Na een
dagje ploeteren op een brief en CV ging mijn mail
de deur uit. En dat was echt wel even spannend!
Na een leuk gesprek met de directeur en iemand
van personeelszaken was het afwachten. Lang
wachten, want binnen Stichting IJsselgraaf
moesten alle puzzelstukjes op zijn plek vallen.
Maar uiteindelijk ging de telefoon en vertelde de
directeur van de Canadaschool me, dat mijn
enthousiasme daar meer dan welkom is.
En dan is het nu dus bijna zo ver, de laatste week
op de Klimtoren zit er bijna op. Ik kijk terug op
hele leuke, leerzame jaren waarin we als school
en met het team veel hebben meegemaakt. Ik
koester een boel mooie momenten en zal ze
bewaren als herinnering.
Lieve ouders en kinderen van de Klimtoren, ik
wens jullie alle goeds voor de toekomst en wil
iedereen bedanken voor de fijne tijd.
Lieve groeten,
Juf Anouk

11 juli 2018

Juf Natalie
Na zestien jaar neem ik afscheid van de
basisschool in Drempt. Ik ga een nieuwe avontuur
tegemoet in Doetinchem, vlakbij huis. In al die
jaren is het nooit bij me opgekomen uit te kijken
naar wat nieuws. Het dorp Drempt en deze school
voelt erg vertrouwd, ik voel me er thuis en heb
hier alles meegemaakt. Drie directeuren, een
nieuw schoolgebouw, lief en leed gedeeld met
collega’s kortom, een hele mooie periode.
Toch heb ik in mijn functioneringsgesprek met
Bob afgelopen april aangegeven dat ik opensta
voor een nieuwe stap. Dat vond ik reuze
spannend. Want, nee, ik moet of wil niet per sé
weg, maar we zijn boventallig en dit zou een goed
moment voor mij kunnen zijn om toch eens
verder te kijken. Een nieuwe werkomgeving,
nieuwe contacten, een nieuwe stap verruimd mijn
blik. Eén voorwaarde voor mij was wel dat ik eerst
de vacatures wilde afwachten. Vlak voor de
meivakantie kwamen de vacatures online. Het
waren er veel en de keuze was niet moeilijk. Mijn
oog viel direct op de Canadaschool in
Doetinchem. Dit is de school waar ik dertig jaar
geleden zelf op heb gezeten en waar mijn vader
afscheid neemt na 43 jaar onderwijs, ik kon
mogelijk het stokje van hem over nemen….
Na het schrijven van een motivatiebrief en het
sturen van mijn CV ging het heel erg snel en kreeg
ik de uitnodiging om op de Canadaschool te
komen praten. Nog sneller kreeg ik het
verlossende belletje van de directeur Jeroen, ze
wilde mij graag als leerkracht toevoegen in het
team.
Hoe trots en vereerd kun je zijn als vader maar
ook als dochter!
Dat maakt dat de keuze goed voelt. Er is geen
enkele andere school waar ik Drempt voor zou
verlaten. Dat is een ding dat zeker is!

Lieve ouders en kinderen uit Drempt. Ik wil jullie
enorm bedanken voor het vertrouwen! Ik ben
ongelofelijk trots dat ik hier heb mogen werken!!
Drempt krijgt een speciaal plekje in mijn hart.
Een fijne zomer gewenst! Lieve groeten van
Natalie.

Afscheid groep 8
Het zit erop! Na twee prachtige voorstellingen is
het voorbij voor groep 8. Wat hebben we van
jullie genoten op dat podium en wat speelden
jullie goed. Voor nu lekker gaan genieten van de
vakantie en dan fris naar jullie nieuwe school. Veel
succes gewenst!

Doorschuifochtend
Morgen is er weer de jaarlijkse
doorschuifochtend. Even kennismaken met de
nieuwe juf of meester. Voor het eerst in het
nieuwe lokaal, zodat we al even hebben kunnen
wennen. Spannend……

Agenda
donderdag 12 juli

laatste werkdag juf Natalie
doorschuifochtend

vrijdag 13 juli

laatste schooldag 12:30
uur uit!
laatste werkdag juf Anouk

maandag 27 aug.

weer naar school

dinsdag 11 sept

Schoolfotograaf

En verder:
Namens het hele team wensen we jullie een hele
zonnige en leuke vakantie toe!
Tot maandag 27 augustus.

