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Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

 

Nog een paar uurtjes en het schooljaar is voorbij. 

Nog een laatste informatiebrief. 

 

Afscheid groep 8 

De organisatie en de invulling van het afscheid van groep 8 verliep anders dan we gewend zijn. 

Toch kunnen we terugzien op een mooie dag. Complimenten naar de kinderen en de ouders 

hoe we dit samen mochten vormgeven in een gezellige en fijne sfeer. We hopen dat de leer-

lingen zo toch een warme herinnering aan de Koning Willem-Alexanderschool meenemen. 

 

Afscheid juf Dallinga 

Gisteren hebben we op een mooie wijze afscheid genomen van juf Dallinga. Ze heeft een prach-

tige herinneringenmap van alle leerlingen en collega’s gekregen met pagina’s vol leuke teksten, 

opmerkingen, groeten, tekeningen en foto’s. Echt de moeite waard. 

Van het ingezamelde geld van jullie, het bestuur en de collega’s heeft ze een e-reader en een 

mooie houtskooltekening van de ‘Hongerwinter’ (getekend door Jan Schra) als afscheidsca-

deaus gekregen. 

De ‘drive thru’ was voor haar en haar man een complete verrassing. Fijn dat er zovelen de 

moeite hebben genomen om even langs te rijden.  

Mede door jullie medewerking is het voor haar een onvergetelijke dag geworden. hartelijk 

dank daarvoor. 

 

Opening schooljaar 

Op maandag 17 augustus a.s. hopen we de schooldeuren weer te openen. Op woensdagavond 

19 augustus staat de kerkdienst voor de opening van het schooljaar gepland. 

We zullen u in de laatste week van de zomervakantie informeren op welke wijze dit zal plaats-

vinden. De maatregelen rond het corona-virus kunnen in de komende tijd nog aangepast wor-

den. Daarom kunnen we nu nog niet exact aangeven wat dan kan en mag. 

 



Tot slot 

Allen hartelijk dank voor de goede samenwerking in het afgelopen jaar. Bedankt voor de open 

communicatie en dat we samen steeds geprobeerd hebben het goede voor uw kind(eren), 

onze leerlingen, te zoeken. 

Hieronder geven twee collega’s nog een bericht aan u door. 

 

Iedereen een goede vakantie gewenst!  

Op maandag 17 augustus a.s. zijn de leerlingen om 08.40 uur weer hartelijk welkom! 

 
Alle genoemde data in de toekomst: Deo Volente! 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het personeel, 
 
J. Kuijers 
 

 
 
Beste ouders en leerlingen van de KWA, 

Via deze weg wil ik jullie bedanken voor de vele kaartjes en andere vormen van meeleven na mijn 

operatie. Het was fijn om te merken dat er zoveel mensen aan je denken in zo’n situatie. Het her-

stel mag tot nu toe goed gaan. Opbouw van conditie zal wat meer tijd nodig hebben, maar dat is 

gebruikelijk na een operatie. Via deze weg wens ik u en jullie een fijne zomervakantie toe. 

Met vriendelijke groet,     Juf Boldewijn 

 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

Het onderwijzen van kinderen heeft altijd mijn hart gehad. Lesgeven heb ik jarenlang met hart en 

ziel mogen doen. Jammer genoeg lukte dat twee jaar geleden niet meer vanwege uitval door een 

heftige burn-out. Er volgden twee moeilijke jaren. In de jaren die achter liggen heb ik geprobeerd 

het werk als groepsleerkracht weer op te pakken. Dat heb ik gedaan in verschillende groepen en 

op verschillende manieren. De re-integratie had jammer genoeg niet het gewenste resultaat. De 

kinderen waren wel ontzettend lief. En het lesgeven lukte ook nog wel. Alleen de hoofdklachten, 

die daarna ontstonden, waren heel heftig vanwege de vele prikkels tijdens het lesgeven. Vaak had 

ik ongeveer drie dagen nodig om te herstellen van één morgen lesgeven. Daarom heb ik moeten 

concluderen dat lesgeven aan een groep nu niet de juiste keuze is gezien mijn burn-out waar ik 

nog niet volledig van hersteld ben. U begrijpt dat dit voor mij een moeilijke beslissing is geweest. 

Hoe de toekomst zal gaan is nog onzeker. Veel is nog onduidelijk. Het gebed van Psalm 25 vers 2 

blijft over: 

HEER, ai, maak mij Uwe wegen, 

Door Uw woord en Geest bekend; 



Leer mij, hoe die zijn gelegen, 

En waarheen G' Uw treden wendt. 

Omdat ik ongeveer 18 jaar als groepsleerkracht op de Koning Willem Alexanderschool heb ge-

werkt, en veel kinderen onder mijn hoede heb gehad, leek het mij toch goed om u langs deze weg 

te bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen en de fijne samenwerking in al die jaren. Wat is 

het waar: hier beneden is alles aan verandering onderhevig. Zoals de Psalmdichter zegt: Niets 

kan hier zijn stand behouden; Wat uit stof is, neemt een end, Door den tijd, die alles schendt. Maar 

wat is het tweede deel van dat Psalmvers dan toch troostvol! Maar Gij hebt, o Opperwezen, Nooit 

verandering te vrezen; Gij, die d' eeuwen acht als uren, Zult all' eeuwigheid verduren. De HEERE 

gaat door! Datheen heeft het in Psalm 22 voor het nageslacht ook zo rijk mogen verwoorden: Uit 

hen zal altijd iemand komen voort, Om den nakomers te leren Uw woord.  

Met een hartelijke groet,  

Meester Van Hinsberg  


