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Geachte ouder(s), beste leerlingen,
Ongetwijfeld heeft u gelezen dat Bas van der Zanden vertrekt als directeur van
de Van Hasseltschool. Uiteraard vinden we dit jammer en gaan we Bas missen.
We vinden het voor de Van Hasseltschool van belang dat de ontstane vacature
snel opgevuld wordt, zodat de school na de zomervakantie goed kan starten.
Inmiddels hebben we als bestuur een aantal belangrijke stappen gezet die we
graag met u delen.
We zijn blij u te kunnen vertellen dat Willemien Trommel bereid is vanaf
1 augustus de leiding van de school op zich te nemen. Willemien is directeur
van de Bavinckschool en zeer gemotiveerd om hiernaast ook leiding te geven
aan de Van Hasseltschool. In haar hebben we een verbindend schoolleider
gevonden die op een enthousiaste en inspirerende manier leiding kan geven
aan het team en de school. Willemien brengt veel kennis en ervaring mee waar
het gaat om onderwijskundig leiderschap. Willemien start in eerste instantie
als interim directeur voor de periode van een jaar. In de loop van het jaar
evalueren we het verloop met Willemien, de MR en het team om te bekijken
hoe we verder gaan.
We willen Bas bedanken voor zijn inzet voor de Van Hasseltschool en wensen
hem veel succes toe bij zijn nieuwe baan. Ook Willemien wensen we veel
plezier en succes toe op de Van Hasseltschool. We vertrouwen erop dat het
team en zij een goede tijd krijgen en samen werk kunnen maken van goed
onderwijs voor uw kinderen.
Met vriendelijke groet,
Marieke Doddema
Lid College van Bestuur
Hoofd Onderwijs en Kwaliteit
Bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

DE NIEUWE DIRECTEUR STELT ZICH VOOR
Zoals u heeft kunnen lezen in het bericht van Marieke Doddema, de bestuurder
van stichting Proceon, zal ik vanaf 1 augustus starten als directeur van de van
Hasseltschool. Ik hoop u natuurlijk allemaal te treffen in het nieuwe schooljaar,
maar graag stel ik me op deze wijze al kort aan u voor.
Mijn naam is Willemien Trommel, ik ben 32 jaar oud en woon samen met mijn
vriend en onze tweejarige dochter in Amsterdam.
Na het afronden van mijn opleiding aan de Pabo ben ik gestart als
groepsleerkracht in de bovenbouw van de Bavinckschool. Inmiddels ben ik
iets meer dan 3 jaar directeur en afgelopen juni heb ik mijn opleiding tot
schoolleider afgerond. De nieuwe uitdaging op de Van Hasseltschool kwam op
mijn pad en ik zie er naar uit hiermee te starten!
Volgend jaar zal ik twee dagen per week aanwezig zijn op school en Quinten
zal locatieleider blijven.
Ik hoop op een mooie samenwerking met zowel het team als u, zodat we de
kinderen een sterke basis kunnen geven van waaruit ze verder kunnen
groeien.

Willemien Trommel

w.trommel@proceon.nl

AFSCHEID I
Over ruim twee weken start voor de kinderen de zomervakantie. Voor mij
eindigt dan ook een fijne periode op de Van Hasseltschool. Graag wil ik u
daarvoor bedanken. Ik heb genoten van de spontane en open kinderen en van
de constructieve samenwerking met u als ouders. Het is een prachtige school
met topleerkrachten met een groep leerlingen die een afspiegeling van de
maatschappij vormt en met "natuur" een mooi profiel heeft.

Bas van der Zanden

AFSCHEID II
Op woensdag 18 juli om 12:30 uur is er in de aula van de Brede School voor
ouders en (oud)leerlingen gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen van
Jannemiek, Bas en de onderwijsassistent van groep 2/3, Laura Wielenga.

LEERKRACHT GROEP 7/8
In het nieuwe schooljaar zal Lourens Meeuwsen één dag in de week gaan
lesgeven aan groep 7/8. Als extra ondersteuning zal hij naast Marjolein ook
nog een tweede dag in de groep aanwezig zijn. Lourens is zij-instromer.
Marjolein zal hem in de eerste weken begeleiden, daarna zal hij één dag
zelfstandig

gaan

lesgeven.

De

werkdagen

van

Lourens

zullen

later

bekendgemaakt worden.
PLANNEN VOOR SCHOOLJAAR 2018-2019
In de afgelopen weken hebben wij plannen gemaakt voor het nieuwe
schooljaar. We zijn op woensdagmiddag 20 juni met elkaar langs verschillende
instellingen gefietst die activiteiten organiseren in het kader van Natuur- en
Milieu-educatie. Tijdens deze dag zijn verschillende ideeën geboren om het
natuuronderwijs op onze school verder vorm te geven.
In de afgelopen periode is er ook intensief contact geweest met de gemeente
om de mogelijkheden te onderzoeken om de inrichting van ons schoolplein
meer te laten aansluiten bij ons profiel.
Ook willen wij het zaakvakonderwijs op onze school gaan moderniseren. In het
nieuwe schooljaar zullen de methodes voor geschiedenis, aardrijkskunde en
natuur vervangen worden door een hele mooie nieuwe methode!
Onze plannen zullen we komende week uit de doeken doen in een speciale
preview. Houd uw mailbox dus in de gaten!

PANNENKOEKENPICKNICK
Op dinsdag 17 juli willen we met alle kinderen
pannenkoeken eten op het plein. Hiervoor zijn
natuurlijk heel veel pannenkoeken nodig.
Vanaf vrijdag 13 juli staan bij elke klas pakken
pannenkoekmix klaar. Als u voor ons pannenkoeken
wilt bakken, kunt u een pak meenemen. De
pannenkoeken kunt u op dinsdag 17 juli op een
bord of schaal bij de klas van uw kind neerzetten.
Let u er zelf op dat deze dan na schooltijd ook weer
mee naar huis gaan.

ZONNEBLOEMWEDSTRIJD
Na de zomervakantie mogen de kinderen
allemaal

een

foto

van

zichzelf

met

hun

zonnebloem inleveren! De maat erbij vermelden
graag. We zijn benieuwd welke kinderen hun
zaadjes

na

de

Paasviering

goed

verzorgd

hebben. Wie heeft de grootste en wie de mooiste
bloem? In de schooltuin bloeien ze prachtig!

KALENDER JULI 2018
9 juli

rapportengesprekken

11 juli

spelletjesochtend groep 1 en 2
rapport mee naar huis

18 juli

afscheidsavond groep 8

20 juli

12:00 uur begin zomervakantie

VAKANTIES SCHOOLJAAR 2018-2019

2018
Herfstvakantie

maandag 22 oktober 2018 – vrijdag 26 oktober 2018

Kerstvakantie

maandag 24 december 2018 – vrijdag 4 januari 2019

2019
Voorjaarsvakantie

maandag 18 februari – vrijdag 22 februari

Meivakantie

vrijdag 19 april – vrijdag 3 mei

Hemelvaart

donderdag 30 mei – vrijdag 31 mei

Pinksteren

maandag 10 juni

Zomervakantie

maandag 15 juli – vrijdag 23 augustus

VRIJE DAGEN SCHOOLJAAR 2018-2019

2018
31 oktober 2018

alle leerlingen vrij

23 november 2018

groep 1-4 vrij

6 december 2018

groep 1-4 vrij

21 december 2018

alle leerlingen om 12 uur vrij

2019
25 februari 2019

alle leerlingen vrij

24 mei 2019

groep 1-4 vrij en groep 5-8 om 12 uur vrij

11 juni 2019

groep 1-4 vrij

21 juni 2019

alle leerlingen vrij

12 juli 2019

alle leerlingen om 12 uur vrij (start zomervakantie)

De jaarkalender ontvangt u aan het begin van het nieuwe schooljaar.

