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Ik ben op 11 september 1955 geboren in Westervoort. Na de lagere school ben ik naar
de havo van het KGL in Arnhem gegaan, gevolgd door de Pedagogische Academie, de
dienstplicht, lichting 76-5, de Lucasschool in Apeldoorn, de Antoniussschool (1979) en in
1980 de Jan Ligthartschool in Westervoort.
Als gevolg van allerlei taken en functies binnen en buiten de school begon de drang om
de leidende capaciteiten op een andere wijze in te zetten groter te worden. In 1992
streek ik uiteindelijk neer in Braamt om daar als directeur van De Boomgaard
(85 leerlingen) aan de slag te gaan. Na ruim vijf jaar met veel plezier in Braamt te hebben gewerkt moest ik ook meer en meer vaststellen dat de combinatie directeur èn leerkracht niet alleen zwaar was, maar ook dat ik zowel de ene als de andere functie tekort
deed. In januari 1998 kreeg ik de mogelijkheid te gaan werken op de Sunte Werfert in
Elst.
Naast deze functie ben ik in die periode interim-directeur geweest van basisschool De
Haafakkers in Heteren en ben ik eveneens projectleider geweest van een nieuwe school,
De Elstar in Elst. In 2007 is deze school van start gegaan in het brede schoolgebouw De
Zon.
Na enkele jaren als bovenschools manager te hebben gewerkt wilde ik graag terugkeren
naar het weer concreet leiding geven aan een schoolteam Het werken met ouders, kinderen en meerdere collega’s gaf mij bij nader inzien meer voldoening. In 2009 ben ik als
directeur aan de slag gegaan op De Tamboerijn in Zevenaar om vervolgens in 2012 neer
te strijken op De Abacus, evenals de Sunte Werfert behorend tot de SKO Batavorum. Na
deze periode heb ik als Interim directeur mijn onderwijscarrière voortgezet, het laatst bij
de Hoenderloo Groep.
Ter aanvulling enkele personaliagegevens.
Ik woon in Zeddam en ben getrouwd met Thea Hoveijn. Wij hebben drie kinderen: Ellen
(1981), Rianne (1984) en Mark (1987). Alle drie zijn of getrouwd of wonen samen en
inmiddels zijn we in het rijke bezit van 7 kleinkinderen.
Sport staat bij ons gezin redelijk hoog in het vaandel.
Helaas heb ik eind vorig jaar, i.v.m. een hardnekkige
blessure, zowel het hardlopen als het tennis moeten
beëindigen. Hopelijk is dat tijdelijk van aard. Verder sla
ik met enige regelmaat een balletje op de Golfbaan in
Borghees
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Contactgesprekken
Op maandag 7 maart en donderdag 10 maart staan de contactgesprekken gepland.
Deze kunnen gelukkig weer fysiek plaatsvinden.
Voorleeskampioen
Katy uit groep 8 heeft onze school vertegenwoordigd tijdens de voorleeswedstrijd Olst-Wijhe.
Zij is hierbij eerste geworden!!!
Gefeliciteerd Katy!.
Katy is namens de Wije op woensdag 2 maart naar Ommen geweest om ons te vertegenwoordigen. Zij
gaat helaas niet door maar heeft het geweldig gedaan.
Opa en oma koffie uurtje
Het mag weer en wat vinden wij het leuk om de opa’s en oma’s weer een kijkje te mogen laten nemen in
de klas van hun kleinkind(eren).
Zij zijn op dinsdag 15 maart van 13.30 uur tot 14.15 uur van harte welkom op de Wije.

Op de koffie bij Gery Bisseling

U bent van harte welkom !
Om nader kennis te maken of om gewoon even wat te vragen nodig ik u uit om op:
maandag 7 maart op de koffie te komen

Bij Gery Bisseling
(in de hal)

van 08.30 tot 09.30 uur
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Agenda maart 2022
7 maart

Contactgesprekken

10 maart

Contactgesprekken

15 maart

Opa en oma koffie uurtje van 13.30 tot 14.15 uur

21 maart

OV vergadering

28 maart

MR vergadering

Jarigen maart
1 maart
4 maart
4 maart
6 maart
10 maart
10 maart
10 maart
10 maart
12 maart
14 maart
16 maart
17 maart
22 maart
31 maart

Floor
Milan
Giovanny
Owen
Mikay
Levy
Silke
Chemaine
Bente
Lies
Gioya
Tosia
juf Sandra
Kyan

groep 4
groep 7
groep 5
groep 4
groep 2
groep 5
groep 2
groep 4
groep 1
groep 3
groep 6
groep 1
taalklas
groep 2

Wij wensen jullie een hele fijne dag!
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