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Zomervakantie

EVEN VOORSTELLEN
Hallo allemaal,
Mijn naam is Marjon van Nispen en na de
zomervakantie begin ik als directeur op de
Schuttevaer!
Ik ben 48 jaar oud en woon op de Brabantse Wal in het
dorp Woensdrecht, grenzend tegen de Gemeente
Reimerswaal. Mijn hobby’s zijn o.a. sporten, tuinieren,
bloemschikken, creatief bezig zijn en koken.
Hardlopen is mijn allergrootste hobby waarbij ik het
een uitdaging vind om lange afstanden te lopen en
echt kan genieten van de natuur en de omgeving.
Verder vind ik het fijn om in mijn vrije tijd er lekker
op uit te gaan, een terrasje of filmpje te pakken en op
reis te gaan.
Ik ben inmiddels al bijna 25 jaar werkzaam in het
basisonderwijs. Begin september mag ik mijn 25-jarig
onderwijsjubileum vieren. Gedurende mijn
onderwijsloopbaan heb ik fulltime op verschillende
scholen in West-Brabant en ook in de omgeving van
de Gemeente Moerdijk gewerkt als leerkracht,
bouwcoördinator en lid van het managementteam. Ik
heb voornamelijk in de groepen 1-2 lesgegeven. In de
afgelopen drie jaar heb ik naast mijn lesgevende taken
ook steeds meer managementtaken gekregen en
tevens als adjunct-directeur ervaring opgedaan. Naast
het opdoen van deze brede ervaring in het onderwijs,
heb ik ondertussen nog een aantal pittige studies
gevolgd en succesvol afgerond.
Na het volgen van de opleiding tot vakbekwaam
schoolleider, ben ik mij gaan oriënteren op een
nieuwe stap in mijn carrière. Die heb ik gevonden bij
de Prisma Scholengroep! Ik krijg hier de kans om te
mogen starten als directeur en dat vind ik een mooie
uitdaging. Ik heb kennis gemaakt met een bijzonder
leuke school: “De Schuttevaer” en een enthousiast
team waar ik hartelijk ontvangen werd.
De eerste periode zal ik veel tijd besteden aan de
kennismaking met de kinderen, het team, de ouders/
verzorgers van de Schuttevaer en bewoners van het
dorp Hansweert. In mijn visie op onderwijs is “samen
school zijn” een belangrijke pijler. Allereerst samen
met de kinderen en collega-teamleden, maar ook met
alle ouder(s)/verzorger(s) en daarnaast ook met
verschillende externe partijen die bij het onderwijs
betrokken zijn. Ik hoop dat u als ouder dit ook zo ziet
en dat we samen, als educatief partners, kunnen
optrekken tijdens de schooltijd van uw kind. Mijn deur
staat open voor een praatje, een luisterend oor en
natuurlijk ook voor uw vragen en opmerkingen! Tot
slot wens ik ieder alvast een mooie zomervakantie toe
en heel graag tot september. Ik kijk ernaar uit!
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4417 CD Hansweert
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schuttevaer@prisma-scholen.nl

ALGEMEEN
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Wat een geslaagde dag was het gisteren! Helaas stonden we op met regen en moesten we alle
plannen omgooien. Met man en macht is er gewerkt om toch een deel van de activiteiten door te
laten gaan. Zo hebben we het voor elkaar gekregen om twee luchtkussens door de kleedkamers de
gymzaal in te krijgen. In de klassen zijn er o.a. (muziek)bingo, hoepeldans, kegelen en een
pubquiz gespeeld.
Na dit programma hebben we met z'n alle lekker frietjes gegeten en was het tijd om dan echt
afscheid te nemen van juf Chantal en juf Annelies. In zowel de onder- als de bovenbouw hebben
zij een spel gedaan met de kinderen om zo nog een leuke laatste activiteit samen te doen.
Aansluitend werd er een afscheidslied gezongen en konden ook de ouder(s)/verzorger(s)
aansluiten.
Wij willen iedereen die heeft geholpen nogmaals bedankt. Zonder jullie was dit niet gelukt! Foto's
van deze geweldige dag zijn hier te bekijken!
We wensen jullie allemaal een hele fijne vakantie en we zien jullie graag terug op maandag 5
september!
Team Schuttevaer

BEDANKJE
Lieve ouders/verzorgers van de Schuttevaer,

AFSCHEID GROEP 8
Afgelopen woensdag hebben we het afscheid van
groep 8 gehad, wat was dit een gezellige dag! 's
Ochtends hebben we even in de speeltuin van de
Hollandse Hoeve gespeeld en daarna zijn we gaan
zwemmen in het Omnium. We hebben daar als lunch
frietjes gegeten en de eindactiviteit hebben afgesloten
met een softijsje. Na de lunch zijn we teruggereden
naar school waar om 13:15 uur de ouders van groep 8
waren voor het afscheid. Na een praatje van de juf aan
de hand van een Loesje hebben we het afscheidslied
gezongen (gemaakt door meester Edmond) en zijn de
kinderen er op eigen verzoek uit gejonast.
Foto's zijn hier te bekijken!

ZOMERACTIVITEITEN
Gemeente Reimerswaal organiseert weer hele
leuke zomeractiviteiten door de vakantie heen. In
de bijlage vindt u het programma. Voor
verschillende activiteiten moet er aangemeld
worden via www.inreimerswaal.nl
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Het was gisteren voor mij een dag met een lach en
een traan.
Het valt mij zwaar de school los te laten, ook al
weet ik dat dit de beste keuze is en er staat een
goede, fijne opvolger te popelen. Marjon zal zich in
deze nieuwsbrief aan jullie voorstellen.
Het waren voor mij jaren met een "gouden randje".
Hansweert is een dorp waar (bijna) alles kan, je er
mag zijn en je ertoe doet!!!
Schuttevaer, een dorpsschool waar je samen
verantwoordelijk bent voor het welbevinden van
alle kinderen en voor elkaar. Het beste uit onze
leerlingen proberen te halen en met plezier elke
dag naar school gaan. Vanzelfsprekend zijn er ook
momenten van verdriet of teleurstelling geweest.
Confrontatie met behoud van relatie heb ik in
ieder geval geprobeerd voor te staan.
Rest mij u allen te bedanken voor het vertrouwen,
de vele mooie attenties, kaarten, cadeaus en de
fijne dag gisteren.

Wat je in je hart
bewaart, raak je niet
kwijt
Annelies Baarends

