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AFSCHEID MENEER JAN
Toen ik per 1 september 19-langgeleden op De Opbouw startte als leerkracht, heette de
school nog 6de Gemeentelijke Lagere School De Opbouw. Per dezelfde datum begon ook juffrouw Agnes op de 6de Gemeentelijke Kleuterschool De Opbouw, eveneens gevestigd aan de
Poelaertstraat 1 in Eindhoven.
Meneer Teesink was het hoofd van de school, meneer Verhoeven, meneer Huugen en juffrouw Annette waren mijn andere collega’s. In totaal 6 groepen en 6 personeelsleden.
Met een hoofd vol herinneringen aan kinderen, ouders, collega’s, fantastische en ook trieste
gebeurtenissen, evenementen, vernieuwingen, verhuizingen enz. enz. enz. schrijf ik nu dit
stukje om mijn afscheid aan te kondigen.
Woensdag 20 mei is mijn laatste officiële werkdag op SALTOschool De Opbouw, Pieter Poststraat 13a, Eindhoven. De omstandigheden laten het op dit moment echter niet toe om op
een acceptabele manier afscheid te nemen van mijn groep en van de school, dus dat schuif
ik graag nog even voor me uit.
De school telt op dit moment 16 groepen en meer dan 30 personeelsleden, een nogal fors
verschil met toen ik begon.
Na bijna 44 volle jaren als leerkracht op De Opbouw en nog twee jaar werk op andere plekken is het nu echt wel mooi geweest: tijd om plaats te maken voor een ander, een jonger
iemand met frisse ideeën, bijpassend enthousiasme en een forse dosis werklust; tijd ook
voor mij om me wat meer te gaan richten op andere dingen dan school en me te bezinnen
op de tijd die komt.
Wát die toekomst gaat brengen weten we nog niet precies, maar dat weet eigenlijk niemand, zoveel is in de laatste maanden wel weer duidelijk geworden. Wat in ieder geval wel
zeker is, is dat ik met veel voldoening terug kan kijken op een rijk gevuld werkzaam leven op
De Opbouw, een fijne school met een grote diversiteit aan kinderen en een geweldig team
van medewerkers.
Tot ziens, ik wens u alle goeds.
Jan Dirkx

NIEUWS VAN DE MR
Maandag 18-05 is de MR bijeen geweest. Centraal in het overleg stonden de huidige ontwikkelingen op school en de ervaringen van kinderen, ouders en personeel.
Hoe komt het onderwijs er na 1 juni 2020 uit te zien? De persconferentie van dinsdag 19 mei
zal hier wellicht meer duidelijkheid over geven.
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Met vriendelijke groet,
mede namens de collega’s,
Harry Voss, directeur
U krijgt uw nieuwsbrief nu digitaal. Mocht uw e-mailadres wijzigen, dan kunt u dat doorgeven via info@bs-opbouw.nl
Kent u ouders die de nieuwsbrief nog niet digitaal toegestuurd krijgen, vraag hen dan
ook ons snel een e-mail te sturen. Stuur uw mail naar: info@bs-opbouw.nl Voor alle overige vragen en of informatie kunt u dit e-mailadres ook gebruiken.
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