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AGENDA juni/juli
 
Wo. 13 juli  Eindmusical groep 8 
Vr. 15 juli  Uitgave 2e rapport 
  Uitspringen groep 8 
Ma. 18 juli  Doorschuifmoment groep 1 t/m 7 

Do 21 juli  Laatste schooldag 
  Kinderen om 12.30 uur vrij 
Vr. 22 juli  Zomervakantie 
t/m vr. 2 sept. 
Ma. 5 sept. Start nieuwe schooljaar

 
 
Nieuwe collega 
Het laatste gaatje in onze formatie voor volgend schooljaar hebben we gelukkig kunnen 
invullen! Paul Koole wordt per volgend schooljaar de meester van groep 8 op maandag en 
dinsdag. Hij stelt zich hieronder nader aan u voor. 
Vanaf volgende week komt hij diverse dagen meedraaien in groep 7 om zich alvast zo goed 
mogelijk voor te bereiden op zijn nieuwe baan en kennis te maken met de kinderen! 
Juf Anja heeft vanmorgen alvast kennisgemaakt met de kinderen van groep 1/2. 
 

 

 

 

 

 

 

Hallo iedereen, 

 

Ik ben Paul Koole en ga na de vakantie op maandag en dinsdag 

lesgeven in groep acht. Tot 2008 heb ik lesgegeven in het 

basisonderwijs en daarna de overstap gemaakt naar de jeugdzorg. 

Tot 2016 voornamelijk als gezinsbegeleider. De laatste jaren als 

bemiddelaar bij vechtscheidingen waar kinderen bij betrokken 

zijn. Erg zinvol werk allemaal, maar het onderwijs bleef toch 

altijd trekken. Ik heb veel zin om weer voor de klas te staan, maar 

zal nog wel moeten wennen aan de nieuwe methodes. Voor de 

zomervakantie ben ik al op school te zien om me te verdiepen in 

alles wat nieuw voor me is om goed voorbereid het nieuwe 

schooljaar te beginnen.  

Met mijn dochter van 18 en zoon van 16 ga ik graag het Veerse 

Meer op. Watersport is altijd een belangrijk onderdeel van mijn 

leven geweest. Ik ben dan ook bijna dagelijks op mijn (motor)boot 

of we gaan zeilen met de boot van mijn vriendin. Gek genoeg ga 

ik toch niet graag het water in. Ik zal alle zeilen bijzetten in het 

nieuwe schooljaar en hoop jullie dan te ontmoeten! 

 
 
Hartelijke groet, 
namens het team, 
Jacco Onderdijk. 


