
 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

Inleiding 
De afgelopen week is er weer een 

aantal versoepelingen doorgevoerd! We gaan met z'n allen de goede kant op! De 

aankomende weken worden op school de portfolio gesprekken gevoerd. Wij hopen deze 

weer fysiek te mogen doen, maar dit is nog niet helemaal zeker. Volgende week krijgen we 

hier meer duidelijkheid over. Nog maar 4 weken en dan is ook dit 'rare’ schooljaar weer 

voorbij! In de laatste week wordt het schooljaar afgesloten o.a. met op woensdag de juffen-

en meesterdag en afscheid van meester Jan. We hebben voor deze dag verschillende dingen 

georganiseerd, binnenkort hoort u hier meer over. 

 

Afscheid Jan, woensdag 7 juli  
Meester Jan werkt per 1 juni op een school in Dwingeloo. Maar op woensdag 7 juli gaat hij 

nog afscheid nemen van alle kinderen van de Beatrixschool. We willen hem verrassen met 

een cadeau namens de hele school. Wilt u een bijdrage leveren aan dit cadeau? Dan kunt u 

een bedrag inleveren bij de groepsleerkracht van uw kind. Graag uiterlijk vrijdag 2 juli.   

Ook vieren we die dag in alle klassen juffen-en meestersdag. Voor wat drinken en wat 

lekkers wordt gezorgd. Ook de lunch wordt geregeld, de OR levert een bijdrage aan deze 

feestelijke dag.  De kinderen mogen deze dag verkleed naar school. Verder is het misschien 

nog leuk als de kinderen een spandoek/vlaggenlijn/etc willen maken voor meester Jan. Dan 

gaan we hem feestelijk onthalen op het schoolplein.  Groeten namens “de feestcommissie”.  

Komende activiteiten 

31 mei tm 18 juni: Cito E 

11 en 14 juni: Studiedag- leerlingen lang weekend vrij 

22 juni: MR- vergadering 

2 juli: laatste nieuwsbrief van dit schooljaar 

6 juli: doorschuifmiddag (kennismaking nieuwe 
leerkracht en stamgroep) 

7 juli: juffen- en meesterdag 

7 juli: afscheid meester Jan 

8 juli: afscheid groep 8 

8 juli: groep 1-2 middag vrij 

9 juli: om 12.00 uur VAKANTIE! Alle leerlingen vanaf 
12.00 uur vrij 
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Procedure ‘nieuwe’ directeur en overbruggingsperiode 
Per 1 juni heeft dhr. Jan Oosterhof afscheid genomen, als directeur van de Beatrixschool. In 

de laatste schoolweek komt hij nog een keer langs om afscheid te nemen van de leerlingen 

van de Beatrixschool. 

Tot de zomervakantie is Willeke Mos (locatie coördinator) de aanspreekpersoon van de 

Beatrixschool. Als overbrugging tot er een “nieuwe” directeur is, komt per 1 augustus dhr. 

Meintho Krol als interim-directeur waarnemen op cluster Beatrixschool/ de Rolpaal. 

Meintho is geen onbekende in onze stichting, hij is al van meerdere scholen binnen de 

stichting interim-directeur geweest. Binnenkort komt hij kennismaken met het team en de 

school. 

Stichting Op Kop is op zoek naar 3 directeuren voor 3 verschillende clusters, hierdoor heeft 

stichting Op Kop ervoor gekozen om de procedure anders te gaan benaderen. Om dit zo 

goed mogelijk te laten lopen, is er een extern wervings- en selectiebureau B&T in 

geschakeld. Dit bureau gaat de hele procedure begeleiden, 

daardoor kost het iets meer tijd. Op Kop wil met de vacatures 

uitdragen dat ze een aantrekkelijk bestuur zijn om voor te werken. 

De routeschets is “van wij zoeken directeuren naar wij bieden 

kansen”.  

In oktober/ november van het volgend schooljaar is er zicht op een 

“nieuwe” directeur voor het cluster Beatrixschool/ de Rolpaal. Tot 

die tijd blijft Meintho Krol interim-directeur van cluster 

Beatrixschool/ de Rolpaal. 

 

Juffen- meesterdag 

De juffen-meesterdag die voor vrijdag 25 juni staat gepland is verzet naar de laatste 

woensdag van het schooljaar. De juffen-meesterdag is nu dus op woensdag 7 juli. 

Binnenkort volgt hier meer informatie over. 

 
 

 
 


