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We zijn weer begonnen!
De eerste week in dit nieuwe kalenderjaar zit er al weer
op. Het ‘onderwijs-op-afstand’ loopt, we zien dat er door
kinderen en ouders hard gewerkt wordt om alles voor
elkaar te krijgen en we bereiden ons al een beetje voor op
een mogelijk langere sluiting.
Kortom: we zijn weer begonnen!
T.a.v. die mogelijk langere sluiting kan ik aangeven dat
we de persconferentie van dinsdag a.s. afwachten en uw
kort daarna informeren over wat dat voor ons aanbod en
een mogelijk nieuw ‘materiaal-ophaal-moment’
betekent.
Wordt vervolgd…

Bieb-nieuws
Bij dezen wil ik u attenderen op het volgende:
De Schoolschrijver heeft een speciale pagina waar ze hun
aanbod voor thuisonderwijs op een rijtje zetten.
De Schoolschrijver is natuurlijk altijd een aanrader, maar
nu misschien wel helemaal!
https://www.deschoolschrijver.nl/wat-je-thuis-kuntdoen/
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Vertrek Jeroen Zeeuwen
Beste Ouders/verzorgers,
Graag wil ik u op de hoogte brengen van mijn beslissing om Stichting BOOM te gaan verlaten. Met heel veel
plezier heb ik de afgelopen jaren gewerkt voor Stichting BOOM. Rekening houdend met mijn opzegtermijn
zal ik me tot en met 31 maart 2021 blijven inzetten voor de Stichting.
Op 1 april 2021 zal ik starten in mijn nieuwe functie als rector van het Odulphuslyceum in Tilburg, onderdeel
van Ons Middelbaar Onderwijs (OMO). Ik kijk uit naar deze nieuwe uitdaging omdat ik kansen zie om vanuit
mijn kennis en ervaring een steentje bij te kunnen dragen aan de ontwikkelingen binnen het voortgezet
onderwijs en op het Odulphuslyceum in het bijzonder.
Mijn beslissing neem ik met gemengde gevoelens. Aan de ene kant omdat ik het ontzettend naar mijn zin
heb bij Stichting BOOM mede door de mooie ontwikkelingen die gaande zijn en de prettige dynamiek waarin
samenwerking tot stand komt. Aan de andere kant zie ik mijn nieuwe functie als een kans die in het
verlengde ligt van mijn ambities om mijn visie op onderwijs te verruimen en me in mijn loopbaan niet te
beperken tot het primair onderwijs.
De Raad van Toezicht zal zorgdragen voor een zorgvuldig proces om tot een passende opvolging te komen.
Als er meer duidelijkheid is zult u hierover geïnformeerd worden. Tot slot wil ik u alvast hartelijk danken voor
het in mij gestelde vertrouwen en de prettige samenwerking.
Met hartelijke groet,
Jeroen Zeeuwen
Bestuurder Stg. BOOM

Veel groeten,
team basisschool de Vonder

