31 augustus 2016

Beste ouders,
Hierbij ontvangt u de eerste korte nieuwsbrief van
het schooljaar 2016-2017.
Even voorstellen
Mijn naam is Bauke Waslander, 34 jaar en
woonachtig met mijn vriendin Jolanda en dochter
Maud (inmiddels bijna 3 jaar) in Leeuwarden.
Vanaf de start van dit schooljaar zal ik dhr. Piet
Reuver komen te vervangen voor zolang dat
nodig is. Ik zal twee dagen per week op De
Zweng te vinden zijn en verantwoordelijk zijn
voor de dagelijkse gang van zaken. Ik zal mijn
aanwezigheid op school in de nieuwsbrieven aan
u doorgeven. Ik ben altijd bereikbaar per email en
telefonisch.
Sinds dit schooljaar ben ik directeur van een
basisschool in Burdaard (ongeveer 130 leerlingen)
en ben ik voor het andere gedeelte sinds dit
schooljaar als zzp’er aan de slag gegaan. Hiervoor
ben ik onder meer drie jaar meerscholendirecteur
geweest en verantwoordelijk geweest voor de
bovenschoolse onderwijskundige aansturing
binnen de vereniging. Daarvoor ben ik werkzaam
geweest op verschillende scholen waar ik onder
meer les heb gegeven aan een groep 6 en een
groep 8 in Rhenen en een combinatiegroep 6/7/8
op een Jenaplanschool in Leeuwarden. Onderwijs
is iets waar ik van geniet en uitdaging in vind en
graag met het team en ouders wil ontwikkelen om
zo samen het beste uit de kinderen te kunnen
halen.
Via het bestuur van stichting OPO Borger-Odoorn
is mij de vraag gesteld of ik dhr. Piet Reuver op
De Zweng wil vervangen tot waarschijnlijk
januari 2017. Na een positief gesprek op het
hoofdkantoor te hebben gehad ben ik hier
afgelopen maandag al aan de slag gegaan.

Inmiddels heb ik een overdrachtsgesprek met Piet
gehad en kennisgemaakt met het team. Ik heb er alle
vertrouwen in dat we met elkaar een goede
samenwerking aan gaan. Ik ga snel kennismaken met
de kinderen in de groepen en zal u ongetwijfeld in de
wandelgangen of op het schoolplein tegenkomen.
Middels de nieuwsbrieven en per mail zullen we u
op de hoogte houden omtrent de gezondheid van Piet.
Ik / wij hopen uiteraard dat dit voorspoedig zal gaan
en wanneer de gezondheid het toelaat zal hij zeker
zijn gezicht op school laten zien.
Met vriendelijke groeten,
Bauke Waslander
b.waslander@opoborger-odoorn.nl
obs-dezweng@opoborger-odoorn.nl
06-19622177

Aanwezigheid Bauke op De Zweng
Maandag 5 september
Donderdag 8 september
Maandag 12 september
Woensdag 14 september
Maandag 19 september
Vrijdag 23 september
Dinsdag 27 september

Schoolkalender
Piet heeft vorige week de schoolkalender al per
mail verstuurd. Er zullen nog enkele zaken aan
toegevoegd / aangepast worden en deze worden
meegenomen in de kalender die u van ons op
papier ontvangt. Dit zal volgende week worden.
Excuses voor het verlate uitdelen hiervan.
Schutrups Run 25 september
Alle kinderen hebben een formulier meegekregen
met informatie over de Schutrups Run. Op zondag
25 september a.s. zal deze run plaatsvinden met
als startplaats het gemeentehuis in Exloo.
De starttijden zijn:
Bambinoloop 500meter t/m 5 jaar: 13.15uur
Scholierenloop 1km 6 t/m9 jaar: 13.30uur
Scholierenloop 1 km 10 t/m 12 jaar: 13.40uur.
We hopen dat er veel plezier aan het rennen wordt
beleefd en dat vele kinderen gaan meedoen!
Alvast succes!

