
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extra nieuwsbrief 

14 november 2019, nr. 6 

 

Geachte ouder(s), verzorger(s), 

Hierbij ontvangt u een extra nieuwsbrief. Allen 

een hartelijke groet! 

 

 

Mededelingen 

 

Zoals u eerder in de nieuwsbrief heeft kunnen 

lezen, is onze directeur Jantienus Ymker al een 

poosje ziek.  Zoals het er nu uitziet zal zijn 

herstel nog zeker een periode in beslag nemen. 

Voor de voortgang van de directievoering  van 

de Wingerd en de Arend heeft het bestuur van 

Educare besloten om de heer Ymker tijdelijk te 

vervangen door een interim directeur in de 

persoon van Ad van Dijk. 

Hieronder stelt hij zich  kort voor: 

 

Geachte ouders, 

 

Deze week ben ik gestart als interim directeur 

op de Wingerd en de Arend. Na  een warme 

ontvangst door het personeel  ben ik begonnen 

met mijn werkzaamheden. Hierbij is de insteek 

dat we het ingezette beleid op de school 

voortzetten zodat de heer Ymker na 

herstel  alles weer kan overnemen. 

In de eerste dagen hier heb ik in ieder geval 

ervaren dat er een prettig leer- en 

werkklimaat  heerst op beide scholen. Dat er  

 

 

 

 

 

mensen werken die met grote betrokkenheid 

werken voor en met uw kind. Natuurlijk is er op 

iedere school wel eens wat. Dat zal hier niet 

anders zijn. 

 

Even kort iets over mezelf: Ik heb lang in diverse 

managementfuncties in de gezondheidszorg 

gewerkt en rond mijn veertigste een keus 

gemaakt voor management in het onderwijs. Na 

een aantal jaren ben ik voor mezelf begonnen 

en inmiddels werk ik met een  onderbreking 

alweer 18 jaar als zelfstandige voornamelijk in 

het onderwijs. Ik heb veel ervaring opgedaan in 

het onderwijs voor kinderen die wat meer nodig 

hebben dan gemiddeld. Deze opdracht past 

dan ook prima bij mij. Ik ben inmiddels 63 jaar, 

getrouwd met Els, we kregen zeven zonen en 

wonen in  het noorden van Groningen. 

 

Ik ben drie dagen per week aanwezig. Als u mij 

persoonlijk wilt spreken dan kunt u dat het best 

even via de administratie melden. Ik neem dan 

altijd contact met u op. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Ad van Dijk. 

 

 



Mededeling vanuit de administratie: 

 

De administratiemedewerkers Reintje en 

Gerlanda verzorgen vanaf deze week de 

administratie van De Arend naast de 

administratie van De Wingerd. Arie Polman 

verzorgde de administratie van De Arend. Arie 

gaat op 1 december a.s. met pensioen, maar 

moest zijn werkzaamheden  helaas eerder 

stoppen, vanwege ziekte.  

 

Ander telefoonnummer 

Er zijn twee telefoonlijnen binnen SOC Arend 

Wingerd in gebruik, één voor De Arend 0341-

252570 en één voor De Wingerd 0341-253211. 

Nu maakt het niet uit met welke lijn u belt. De 

collega’s van de administratie nemen beide 

lijnen op namens de Arend en namens De 

Wingerd, en kunnen intern doorverbinden met 

de persoon die u graag zou willen spreken. 

Wordt er vanuit school naar u gebeld, dan ziet 

u het telefoonnummer 252570 in uw display van 

De Arend en niet meer het gebruikelijke 

nummer van De Wingerd. Dan bent u bij deze 

hierover op de hoogte gebracht. 

 

Bestelling foto’s  

Gisteren heeft u een kaartje met een code 

ontvangen via uw zoon/dochter om foto’s te 

bestellen via sgoolfotografie. Wilt u de 

eventuele bestelling voor 25 november  doen. 

 
Heeft u  nog vragen  over de bestelling, ga naar de 
helpdesk op de website van sgoolfotografie en of 
stuur een email naar vragen@sgoolfotografie.nl  
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