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Agenda
21 aug
30 aug
1 sept
4 sept
4 sept
14,18, 19 sept
22 sept
27 sept
27 sept

Eerste schooldag
Open ochtend Tuinlanden
Groepen 1/2 vrij
Informatieavond
groepen 3 en 6
Digiduif open
inschrijven startgesprekken
Startgesprekken
Groepen 1-4 vrij
Open ochtend Boomgaarden
Kinderpostzegelactie

Beste Ouders,
Na een heerlijke vakantie zijn wij in de
afgelopen week aan de slag gegaan met het
inrichten van de lokalen en de voorbereiding
voor het nieuwe schooljaar. We kijken er naar
uit om te starten met de kinderen!
Wij hopen dat u allen ook een fijne vakantie
heeft gehad. Aan de oproep om een kaartje
naar school te sturen is gehoor gegeven! Het
prikbord bij de hoofdingang op de TL en de
ramen van gebouw de Appel hangen vol met
zonnige en gezellige vakantiewensen. Erg leuk,
dank daarvoor.
U heeft in de vakantie kunnen lezen dat Jos de
Vries zich terugtrekt als directeur van de
Twaalfruiter. Hij zal een aantal zaken afronden
op school en neemt op een nader te bepalen
tijdstip afscheid van u en van de kinderen. Per
1 augustus is Mirte van den Berg gestart als
interim-directeur. Zij stelt zich in deze
nieuwsbrief aan u voor.
Daarnaast werken wij dit jaar met teamleiders
per locatie. Op de Boomgaarden werken Joan
Hodselmans en Yolanda de Wit als teamleider
en op de Tuinlanden zijn Joyce Goosen en
Esther de Jong uw aanspreekpunt.
In de afgelopen week zijn wij niet alleen bezig
geweest met het inrichten van de lokalen maar
hebben wij ook de eerste studiedag erop
zitten. We hebben met elkaar gesproken over
ons onderwijs, over actuele inzichten,
wetenschappelijk onderzoek en de ambities die
wij hebben. In het komende jaar zullen wij u
hier meer over vertellen.

Wij zijn blij om alle kinderen maandag weer te
mogen verwelkomen. Op de Tuinlanden en het
Balkon starten we om 8.15 uur en op de
Boomgaarden om 8.30 uur. Tot dan!
MT Twaalfruiter

Even voorstellen
Jos heeft aan mij het stokje
overgedragen om komend jaar als
directeur van de Twaalfruiter aan
de slag te gaan. Deze uitdaging
heb ik graag aangenomen!
Mijn naam is Mirte van den Berg.
Ik ben zo’n 14 jaar werkzaam in
het onderwijs en heb in deze tijd
ervaring op mogen doen in verschillende
vormen van onderwijs. Als onderwijskundige
ben ik betrokken geweest bij het oprichten en
uitdenken van nieuwe onderwijsconcepten en
als directeur in het basisonderwijs, voortgezet
onderwijs, regulier- en speciaal onderwijs heb
ik het onderwijs van diverse kanten mogen
bekijken en beïnvloeden.
Komend jaar op de Twaalfruiter zal ik me
richten op het onderzoeken van een
toekomstig organisatiemodel voor de school.
Daarnaast ligt mijn focus, samen met het
team, op het leren over- en implementeren
van nieuwe onderwijskundige inzichten die
belangrijk zijn voor ons toekomstgerichte
onderwijs.
Ik heb er veel zin en ben benieuwd naar de
komende weken wanneer de school-na een
lange zomer- weer volop in actie zal zijn!
Op een mooi en inspirerend jaar!
Hartelijke groet,
Mirte van den Berg
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