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Sinds begin december ben ik als interim
directrice werkzaam op De Hunenborg.
Dit ter vervanging i.v.m. ziekte van
Esther Wijnands.
Ik ben al sinds 1971 werkzaam in het
onderwijs.
Eerst als leerkracht, maar al snel als directrice, coördinator
anderstalig onderwijs en interim directrice.
Toen ik in 2011 met vervroegd pensioen ging, wist ik niet, dat
mijn loopbaan eigenlijk nog lang niet ten einde was. Al met al
ben ik daarna nog op negen basisscholen vervangend directrice
geweest en ook bij een schoolbestuur vervangend bestuurder.
De Hunenborg is dus ondertussen de tiende school. Eigenlijk
was ik gestopt, maar voor De Hunenborg heb ik toch een
uitzondering gemaakt. Ik werk niet de hele week,
maar probeer zoveel mogelijk aanwezig te zijn. De eerste week
hebben leerkrachten, kinderen en ouders een beetje kennis
kunnen maken met mij. Met name voor kinderen is het van
belang, te weten wie uiteindelijk de baas is. Ik heb in de
groepen verteld over mijn interesses (kinderen, honden,
paarden, sport (FC.Twente)), maar dat ik niet alleen aardig kan
zijn, maar zo nodig ook streng. Met name pesten, liegen,
oneerlijkheid en slecht gedrag wordt door mij niet getolereerd.
Nu na ruim twee weken, heb ik mijn draai gevonden en kan ik
praten over “mijn school”.
Fijne collega’s, leuke kinderen, meedenkende ouders. Wat wil
een mens nog meer.
Ik wens iedereen hele fijne gezellige feestdagen toe en hoop,
dat er op maandag 8 januari om 08.30 uur veel mensen komen
om samen onder het genot van koffie/thee het nieuwe jaar in
te luiden.
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Even voorstellen
Hallo allemaal,
Ik zal mezelf even voorstellen: Jasica Germers.
Woon sinds 1 jaar in Hengelo met mijn man en 6 jarige zoontje. Hiervoor
woonde ik 24 jaar in Leiden.
Sinds 8 december ben ik zeer aangenaam begonnen als onderwijsassistent
in groep 6. Het is een erg leuke warme klas met veel verschillende
kinderen maar toch uniek.
Ik kijk er elke dag naar uit als ik naar mijn werk ga om met de kinderen aan de slag te gaan
en ze te helpen met alles wat nodig is.
Mijn werkdagen zijn van maandag tot vrijdag naast meneer Dennis en juf Mathilde.
In mijn vrije tijd sport ik graag en ik hou van koken. Ik sport nu alleen wat minder omdat ik
zwanger ben.
Ik ben erg fijn ontvangen door de school De Hunenborg.
Ik kijk uit naar een fijn schooljaar met de kinderen en ouders.
Beste ouders en kinderen,
Mijn naam is Lisette Overweg ik ben 35 jaar en moeder van een dochter van 5 jaar.
Ik heb jarenlang in Amsterdam gewoond en gewerkt als peuterleidster op
een Voorschool en sinds 2 jaar woon ik weer in Hengelo en heb ik gewerkt
bij Spring Peuterspeelzalen.
Sinds kort ben ik ook werkzaam als onderwijsassistent bij De Huneborg in
groep 5A van dinsdag t/m vrijdag en na de kerstvakantie zal ik er alle
dagen zijn van 10.30 uur t/m 14.15 uur.
Ik heb het erg naar mijn zin bij De Huneborg en kijk uit naar een verdere
leuk tijd met kinderen, collega's en ouders.
Nieuwsbrief
Vanaf het nieuwe jaar gaan we alle communicatie versturen per e-mail.
Agenda januari 2018
20 december
21 december
22 december
25 december t/m 7 januari
8 januari
10 januari
15 januari
18 januari
22 janauri

18.00 uur: Kerstdiner
18.30 uur: oud papier
09.00 uur: Kerstviering in school
Kerstvakantie
08.30-09.00 uur: inloop met koffie
Luizencontrole
20.00 uur: MR-OR vergadering
Oud papier
Nieuwsbrief 6
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