Rotterdam, 5 juli 2018
Beste ouders/verzorgers,
De oplettende lezer van de brief over de groepsbezetting heeft vast wel
gezien dat juf Sandra, juf Chantal en Juf Nicola niet meer op de lijst staan.
Aan het einde van het schooljaar gaan we afscheid nemen van deze 3 fijne
collega’s
Alle 3 hebben ze een nieuwe uitdagingen gevonden.
Nieuwe carrière voor juf Sandra,
Juf Sandra gaat een andere uitdaging aan na 16 jaar werken bij de
Tarcisiusschool en dus speciale aandacht verdient.
Die uitdaging gaat zij aan bij een andere school van de RVKO.
Juf Sandra heeft veel betekend voor heel veel kinderen in de afgelopen
jaren.
Wij zijn haar daar heel dankbaar voor. Niet alleen als juf wordt zij
gewaardeerd, maar ook als collega. Juf Sandra heeft in haar carrière bijna
aan elke leeftijd les gegeven. Juf Sandra is bij ons begonnen als juf van de
instroomgroep en gaat nu de volgende stap maken vanuit groep 8.
Wij zullen haar enorm gaan missen, maar begrijpen ook dat je na 16 jaar wel
eens iets anders wilt ondernemen. Niet alleen de kinderen ontwikkelen binnen
onze school, maar de leerkrachten ook.
Dus wensen wij juf Sandra heel veel plezier op haar toekomstige plek en
weten zeker dat de kinderen en het team daar er een hele fijne juf bij krijgen.
Wij hebben met elkaar al op een hele gezellige manier afscheid van juf
Sandra genomen, waarin veel gelachen is om alle anekdotes en er ook een
traantje gelaten is omdat afscheid nemen altijd dubbel is.
Dank je juf Sandra voor de inzet van de afgelopen 16 jaar en ga genieten
van een hele leuke nieuwe uitdaging!
En zoals juf Sandra dat zelf zegt: Geen doei of dag, maar tot ziens met een
glimlach!

Juf Chantal heeft het bij ons helemaal naar haar zin, toch werd ze verleid
door de mogelijkheid om te gaan werken op de Sterrenschool in Rotterdam
Zuid. Een uitdaging die zij graag met beide handen wil gaan aanpakken. Wij
en de kinderen zullen haar gaan missen en wensen juf Chantal heel veel
succes op haar nieuwe school.

Juf Nicola heeft bij ons vanaf januari met veel plezier ingevallen bij de paarse
beren. Zij vormde samen met meester Marc een goed duo.
Juf Nicola gaat zich na de vakantie weer bezig houden met haar gezin en de
verhuizing voorbereiden
Wij willen haar bedanken voor haar inzet.

