
  

   

 
 
 
 

 
 
Afscheid Maria 
Op 19 juli neemt Maria van 14.30 – 16.00 uur afscheid van de ouders onder het genot van een kop 
koffie of een kop thee. Natuurlijk neemt zij ook afscheid van een geweldige groep leerlingen. Dat zal 
niet ongemerkt gebeuren, maar met een feestelijk optreden van goochelaar Bert Wijnholds. 
 
Dank aan Maria 
Ook vanaf deze plaats wil ik Maria bedanken voor haar tomeloze inzet en betrokkenheid bij de school 
en de kinderen. Maria heeft een flink aantal jaren de scepter gezwaaid op onze school en samen met 
het team en ouders De 9 Wieken verder ontwikkelt. In de vele gesprekken die ik met haar had, bruiste 
het altijd van de ideeën die ze had. Het waren veelal prettige gesprekken waar alle aspecten van het 
runnen van een school voorbij kwamen. 
Dat ze nu weg gaat is voor de school als geheel jammer. Echter en ik schreef dat al eerder, het is 
haar van harte gegund. Maria is iemand die zich wil blijven ontwikkelen en een stap als deze past 
daarbij. Ik wens haar alle goeds en veel succes in Zevenhuizen. 
 
Welkom Corjan van der Veen 
Tegelijkertijd ben ik samen met het team en de medezeggenschapsraad in gesprek over een goede 
opvolger voor onze school. Iemand past bij ons en onze school verder kan ontwikkelen. Een nieuwe 
schoolleider dus. Eerst zal Corjan van der Veen als interim schoolleider na de zomervakantie starten. 
En snel daarna hopen we een profiel van onze nieuwe schoolleider te hebben opgesteld. Met de 
voorbereidingen zijn we reeds gestart. Zodra daar meer nieuws over is zullen we u daarvan op de 
hoogte stellen. 
 
Intern begeleider 
Na de zomervakantie zal Marlon Schreuder op de donderdagmiddagen aanwezig zijn totdat er een 
nieuwe intern begeleider is gevonden. Marlon zal zorgen voor een goede overdracht. 
 
Leerkracht groep 5 Loes Doornbos 
Komend schooljaar zal Loes Doornbos de lessen voor groep 5 op de maandag en vrijdag verzorgen. 
Loes werkt al meerdere weken bij ons op school. Op 19 en 20 zal Loes bij ons werken en zal zij 
kennis maken met de leerlingen van de toekomstige groep 5.  We wensen Loes veel succes en 
plezier op De 9 Wieken. 
 
Jaap Rosema 

 
1e schooldag maandag 3 september: vanaf 8.30 uur staat de koffie / thee voor 
u klaar en kunt u kennis maken met Corjan van der Veen 
 

Maandag Dinsdag Woensdag  Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

16 
Groepen 
doordraaien 
 
GMR 

17 
 

18 
Groep 1 vrij 

19 
Snoep-
strooien 
groep 8 
11.30 uur 
 
Maria 14.30 
uur 

     

20 
Laatste 
schooldag 1-8 
‘s middags 
vrij 

21 22 

Nieuwswiek 
Juli 2.0.  nummer 14 


