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Geachte ouder, verzorger(s),  

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief voor de 

komende twee weken.   

  

Agenda  

Woensdag, 27 november Sinterklaasfeest. 

  

Mededelingen  

Ziekte  

Zoals u mogelijk weet is onze directeur 

Jantienus Ymker al een poosje ziek 

thuis.  Zoals het er nu uitziet zal zijn herstel 

nog zeker een  periode in beslag nemen. 

Voor de voortgang van de 

directievoering  van de Wingerd en de 

Arend heeft het bestuur van Educare 

besloten om de heer Ymker tijdelijk te 

vervangen door een interim directeur in de 

persoon van Ad van Dijk. 

 

Hieronder stelt hij zich  kort voor: 

Deze week ben ik gestart als interim 

directeur op de Wingerd en de Arend. 

Na  een warme ontvangst door het 

personeel  ben ik begonnen met mijn 

werkzaamheden. Hierbij is de insteek dat 

we het ingezette beleid op de school 

voortzetten zodat de heer Ymker na 

herstel  alles weer kan overnemen. 

In de eerste dagen hier heb ik in ieder geval 

ervaren dat er een prettig leer- en 

werkklimaat  heerst op beide scholen. Dat 

er mensen werken die met grote 

betrokkenheid werken voor en met uw kind. 

Natuurlijk is er op iedere school wel eens 

wat. Dat zal hier niet anders zijn. 

 

Even kort iets over mezelf: Ik heb lang in 

diverse managementfuncties in de 

gezondheidszorg gewerkt en rond mijn 

veertigste een keus gemaakt voor 

management in het onderwijs. Na een 

aantal jaren ben ik voor mezelf begonnen 

en inmiddels werk ik met een  onderbreking 

alweer 18 jaar als zelfstandige voornamelijk 

in het onderwijs. Ik heb veel ervaring 

opgedaan in het onderwijs voor kinderen 

die wat meer nodig hebben dan gemiddeld. 

Deze opdracht past dan ook prima bij mij. Ik 

ben inmiddels 63 jaar, getrouwd met Els, 

we kregen zeven zonen en wonen in  het 

noorden van Groningen. 

 

Ik ben drie dagen per week aanwezig. Als u 

mij persoonlijk wilt spreken dan kunt u dat 

het best even via de administratie melden. 

Ik neem dan altijd contact met u op. 

 

Met vriendelijke groet, 

                                    Ad van Dijk 

 

Meester Polman zou per 1 december a.s. 

met pensioen gaan. Zoals u heeft gelezen,  

is hij helaas ziek geworden en moest hij 

eerder stoppen met zijn werk bij ons op 

school. We hopen  dat zijn genezingsproces 

goed verloopt zodat hij over een tijd  toch 

afscheid kan nemen op school. 

  



 

Vervanging juf Marieke  

Juf Marieke gaat 21 november 2019 met 

zwangerschapsverlof. Deborah Sanders( zij 

is bekend met onze school) gaat haar 

vervangen. Zij is op de donderdag op 

school. Dus bij vragen die voor de 

orthopedagoog bestemd zijn, kunt u bij haar 

terecht. 

 

Bollenactie 

Vorige week hebben de leerlingen de 

bestelde Amaryllis-bollen meegekregen. We 

zouden het op prijs stellen dat het geld 

uiterlijk 22 november 2019 bij de 

groepsleerkracht wordt ingeleverd. 

Er zijn maar liefst 799  bollen besteld. Een 

prachtig resultaat. 

 

Vervoer 

Er gaat veel goed met het 

leerlingenvervoer. Helaas nog niet alles. 

Het is goed als u uw klachten bij zowel de 

vervoerder als de gemeente neerlegt. 

Ook is het fijn als u school op de hoogte 

brengt zodat wij weten wat er speelt bij het 

leerlingenvervoer. 

 

Foto’s 

Enige tijd geleden zijn er groepsfoto’s 

gemaakt. De leerlingen krijgen hiervoor een 

code mee. Hiermee kunt de foto bestellen. 

 

Administratie Arend/Wingerd 

Er zijn twee telefoonlijnen binnen SOC Arend 

Wingerd in gebruik, één voor De Arend 

0341-252570 en één voor De Wingerd 0341-

253211. Nu maakt het niet uit met welke lijn 

wij vanuit school met u bellen of met welke 

lijn u belt. De collega’s van de administratie 

nemen beide lijnen op namens de Arend en 

namens De Wingerd, en kunnen intern 

doorverbinden met de persoon die u graag 

zou willen spreken. Het kan dus voorkomen, 

dat een Wingerd ouder wordt gebeld met een 

Arend nummer, dan bent u bij deze hierover 

op de hoogte gebracht. 
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