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Geachte ouders, verzorgers, 
In het vorige Wegwijzertje bent u geïnformeerd over de vervanging van Maarten Kleiman als 
directeur van de school. Mirthe Top is als interim-directeur benoemd tot aan de zomervakantie. Zij 
stel zich hieronder even aan u voor: 
 
Interim-directeur Mirthe Top 
Beste ouder(s) / verzorger(s),  
 
Inmiddels ben ik gestart als interim-directeur op PCBO De Wegwijzer. Graag wil ik van de gelegenheid 
gebruik maken om mij hierbij aan u voor te stellen.  
 
Ongeveer twee jaar geleden kwam ik tot de conclusie dat de school waar ik toen werkte niet meer de 
plek was die mij gelukkig maakt. In mijn ogen verdient iedere school een directeur die met de juiste 
energie en gedrevenheid leidt en inspireert. Voor mij was het dus tijd om andere keuzes te maken en 
nieuwe wegen in te slaan.  
Mijn nieuwe plan? Per 1 januari 2018 kunnen schoolbesturen mij inzetten als interim-directeur op 
een basisschool.  
 
Dit schooljaar mag ik voor PCBO Apeldoorn aan het werk. Een mooie kans in een nieuwe 
werkomgeving die mij nieuwe dynamiek biedt en, nu al, nieuwe energie geeft.  
Ik heb inmiddels constructieve gesprekken gehad met Maarten en Mirjam en kennisgemaakt met de 
teamleden. Met veel plezier en vertrouwen kijk ik uit naar onze samenwerking!  
 
Samen met het team zal ik de opdrachten vanuit PCBO Apeldoorn gaan uitvoeren. Het is prettig dat 
ik hierbij de komende weken met Maarten kan samenwerken voordat hij daadwerkelijk de overstap 
naar zijn nieuwe school zal gaan maken.  
Uiteraard zal ik, naast de opdrachten van PCBO Apeldoorn, ook kijken waar de school en ik van elkaar 
kunnen leren en waar er geoptimaliseerd kan gaan worden. Dit alles met als doel om de school in 
augustus 2020 goed over te dragen aan een nieuwe directeur.  
 
Tot slot nog een korte persoonlijke noot: ik ben 43 jaar, woonachtig in Apeldoorn en inmiddels 9 jaar 
schoolleider. Meer informatie over mij kunt u vinden op www.mirthetop.nl 
 
Komt u gerust even kennismaken binnenkort! 
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Een hartelijke groet en graag tot ziens op school,  
 
Mirthe Top 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sinterklaasintocht in Apeldoorn 
Morgen is de landelijke intocht van Sinterklaas hier in Apeldoorn. 3 groepen van de Wegwijzer 
hebben een prijsvraag gewonnen, waardoor ze er morgen dichtbij zullen zijn: groep 1 en 2 binnen de 
“gouden cirkel” en groep 5 zelfs op het podium. 
Het is nog wel goed te vermelden dat ouders zelf verantwoordelijk zijn voor hun kind(eren) bij de 
intocht.  
 

 
 
Informatieavond van 14 oktober jl. 
Vorige maand hadden we in de school onze informatieavond. U was toen welkom in de klas van uw 
kind. De leerkracht heeft u geïnformeerd over o.a. de lesstof die dit jaar voor uw kind aan bod komt. 
Het is belangrijk dat u dat weet, omdat u dan veel beter in staat bent uw kind thuis te helpen en te 
begeleiden. Helaas hebben we ook een aantal ouders gemist op deze avond. Ouders die er wel 
waren, zijn die avond goed geïnformeerd. 
 
Eén van de ouders schreef de volgende reactie: 
 
De informatie avond van maandag 14 oktober jl., was een verhelderende en informatieve avond, 
waarbij met behulp van een PowerPoint de voortgang en totstandkoming van het advies uitvoerig 



aan bod is gekomen. Denk hierbij aan leesniveau, rekenen en zaakvakken. Als voorbeeld is er 
uitgelegd welke methodiek er wordt gebruikt om de lastige deelsommen uit te rekenen. Er is 
ruimschoots tijd besteed aan het stellen en beantwoorden van vragen. Veel basisscholen geven aan 
het eind van groep-7 een voorlopig schooladvies af. Als ouder vind ik dan ook van groot belang dat 
wij als ouder betrokken blijven bij het opstellen en bespreken van de voortgang. Ik wil U hierbij dan 
van harte uitnodigen om bij informatie avonden aanwezig te zijn, ook Uw vragen zijn van belang. Met 
vriendelijke groet,  
Mehmet Duman, ouder groep-7. 
 

Uit de school geklapt.    
Ontbijten op school, dat doe je niet elke dag. Vorige week wel. Op 
Woensdag, maar bij ons op de Donderdag vanwege de stakingsdag, was 
het de dag van het Nationale Schoolontbijt. Weet u dat dit soort 
evenementjes geweldig zijn voor de kinderen? En ook voor ons als 
leerkrachten? Niet zo zeer omdat we dan geen moeilijke lessen hoeven 
te geven, en je een ontbijt niet ingewikkeld hoeft voor te bereiden. Nee, 
maar juist omdat we eens op een andere manier met de kinderen 

kunnen omgaan en ze anders leren kennen. En zo is het ook voor de kinderen. Het is prachtig om te 
zien en horen hoe ze genoeglijk met elkaar keuvelen en ondertussen echt genieten van hun eten! Op 
zo`n moment is het niet aan de orde dat de ene leerling beter in iets is dan de ander. Die lastige 
spellingsles of die vervelende rekensommen, zijn nu niet in beeld bij de leerlingen die het wel eens 
zwaar hebben. Eigenlijk zijn het gouden uurtjes en draagt het bij aan het saamhorigheidsgevoel van 
de klas, zoals dat thuis bij de maaltijden ook kan zijn. En als juf of meester kun je gewoon gezellig 
aanschuiven bij de kinderen en anders aandacht hebben. En wat ons iedere keer weer opvalt: de 
kinderen smullen! En dan gaat het toch gewoon om, laat maar zeggen, gewoon brood, een bolletje, 
yoghurt of melk, en gewoon beleg. Gewoon, maar wel gezond. Er zit natuurlijk achter dat de 
leerlingen gaan leren dat de dag niet goed gestart kan worden, en je niet goed kunt leren, zonder 
een, liefst gezond, ontbijt. Maar hier is zeker van toepassing: Doe maar gewoon, dat is gek genoeg! 
Vanuit het team: Jannie van der Maaten. 
 
 

 
 
Kleding voor kleuters 
We hebben voor in de kleuterbouw behoefte aan wat reserve ondergoed en kleding. Kunt u ons 
hieraan helpen?  Heel graag. 
 
Agenda: 
 

Week 47 en 48 Spreekuurweken 

Di 19 nov Vergadering OR 

Vr 29 nov Herdenking monument groep 8 
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Week 47: Ben jij het echt? 
Verkleed als zijn broer gaat Jakob naar vader Isaak om de zegen in ontvangst te nemen. Nu is hij 
gezegend, maar hij moet wel vluchten. In de woestijn ontdekt hij dat God bij hem is. Hij komt uit bij 
Laban, een broer van zijn moeder. 
 
Week 48: Verrassing! 
Jakob denkt dat Rachel zijn bruid is, maar de volgende ochtend blijkt dat hij met Lea getrouwd is. Als 
hij ouder is, gaat hij zijn broer Esau tegemoet. Een groot geschenk gaat voor hem uit. 


