Agenda
Maandag 8 februari
Schooldeuren weer open

Afscheid Elly van Bentem
Helaas… Het afscheid van onze locatieleider Elly van Bentem komt steeds dichterbij. Heel
fijn dat zij van haar pensioen mag gaan genieten en tegelijkertijd moeilijk om afscheid te
nemen na meer dan 30 jaar werkzaam te zijn geweest voor de Willemsparkschool. Gelukkig
mogen de kinderen weer naar school komen, zodat juf Elly – op gepaste afstand – afscheid
van hen kan nemen.
Het afscheid van de externe werkrelaties gebeurt zoveel mogelijk gespreid en/of digitaal in
deze periode. Ook hebben we voor de ouders een manier bedacht om op afstand afscheid te
nemen van Elly. Hier heeft u een aparte e-mail ontvangen.
Het afscheid van de kinderen en naaste collega’s zal op donderdag 18 februari aanstaande

plaatsvinden, de laatste werkdag van Elly op de Willemsparkschool.

Wij bedanken Elly voor haar tomeloze inzet voor de Willemsparkschool. Zij laat als ‘erfenis’
een prachtige school na! Wij wensen Elly mooie laatste weken toe bij de Willemsparkschool
en alle goeds voor een gezonde en ontspannen nieuwe levensfase.

De overdracht van werkzaamheden aan de nieuwe locatieleider is gestart en hieronder stelt
zij zich aan jullie voor. En natuurlijk zullen wij in de volgende Info verslag doen van het
afscheid van Elly, zodat jullie daar op afstand zoveel mogelijk bij betrokken zijn.

Studiedagen en rapporten
Tijdens de afgelopen studiedag hebben de leerkrachten gewerkt aan het opstellen van de
rapporten. Dat is in deze Corona tijd anders dan normaal. De kinderen hebben een aantal
weken geen fysiek onderwijs gehad maar thuisonderwijs. Normaal gesproken worden de
CITO toetsen begin januari worden afgenomen om te bekijken waar de kinderen nu
staan.Ook dat gaat nu op een ander moment plaatsvinden.
Volgende week gaan we de toetsen inplannen en daarna kunnen de rapporten verder
worden ingevuld. We houden jullie op de hoogte.
Ter herinnering: aanstaande woensdag gaat de studiedag niet door en worden de kinderen
van groep 1 t/m 4 op school verwacht. De studieochtend op vrijdag 19 februari gaat wel door
(kennismaking nieuwe locatieleider) en dan zijn alle kinderen vrij.

Voorstellen nieuwe locatieleider
Nog een paar weken en dan zal ik de overstap maken naar de leuke en bijzondere

Willemsparkschool. Graag stel ik mij via deze weg even aan jullie voor. Mijn naam is Lara
Brugmans-Rikers. Ik woon samen mijn man Joost en ons zoontje Sam met veel plezier in
Delft. Sinds kort hebben wij een langharige teckel aan ons gezin toegevoegd. Dit zorgt zeker
voor extra leven in huis.
Bijna twintig jaar ben ik ondertussen werkzaam in het onderwijs. In deze periode heb ik
verschillende functies mogen vervullen in Nederlandse en internationale
schoolomgevingen.
Tot de voorjaarsvakantie ben ik werkzaam op de International School of the Hague in
Kijkduin. Hier ben ik als teamleider verantwoordelijk voor een stuk onderwijsvernieuwing.
Met veel passie ondersteunen mijn collega’s en ik onze anderstalige leerlingen en geven
samen vorm aan thuistaal inclusie in het curriculum.
Vanuit leerkracht- en ouderperspectief heb ik de afgelopen jaren ervaring op mogen doen in
verschillende medezeggenschapsraden. Tevens ben ik actief betrokken bij de Delftsche
Schoolvereeniging (DSV) als bestuurslid met de portefeuille Onderwijs en
Internationalisering.
Ik vind het belangrijk dat de stem van kinderen, leerkrachten en ouders gehoord wordt en
dat daar ook daadwerkelijk iets mee gedaan wordt. Ouders en leerkrachten willen het beste
voor ieder kind: een warme, veilige en uitdagende schoolomgeving waar de kinderen zich
optimaal kunnen ontwikkelen.
Daarnaast vind ik het belangrijk om betrokken en zichtbaar te zijn. Ik hoop dat jullie dat als
ouders zullen merken ondanks de huidige coronabeperkingen. Weet dat mijn digitale of
telefonische ‘deur’ open staat voor vragen, opmerkingen of iets anders dat jullie kwijt
willen. Natuurlijk is het daarbij wel belangrijk om in eerste instantie bij de leerkracht(en) te
rade te gaan als er zorgen zijn over de ontwikkeling van jullie kind(eren).
Ik kijk er erg naar uit om de Willemsparkschool, de kinderen, ouders en het team te leren
kennen. Samen te bouwen aan een visie voor het onderwijs van de toekomst voor deze
prachtige unieke school, zodat alle kinderen een fijne schooltijd hebben op de
Willemsparkschool.
Hartelijke groeten,
Lara Brugmans-Rikers

Geef een boek cadeau
Op 26 maart 2021 gaat het initiatief Geef een boek cadeau weer van start. Dit jaar is
gekozen voor de prachtige klassieker De Brief voor de Koning van Tonke Dragt, die straks
voor €3,50 te koop is. De geweldige actie is inmiddels uitgegroeid tot een landelijke traditie.

HAAGJES heeft de missie gezinnen te inspireren met regionale activiteiten op het
gebied van cultuur, sport, toneel, muziek, natuur en spelen. Hierbij ontvangt u een
overzicht van de leukste activiteiten voor de komende weken. Uiteraard passen de
activiteiten binnen de laatst afgekondigde maatregelen.

