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Nieuwsbrief voor ouders/verzorgers,  juni 2020  
 

 extra editie 4 juni 2020 

 
 

Herstart schooljaar 
Dinsdag zijn we voorzichtig na 10 
weken weer gestart met lessen op 
school. 
 
Wat een belevenis op het plein. 
 
Wat een verademing om weer 
leerlingen op school te zien en natuurlijk 
de collega’s. 
 
 
 
 
 

Voor een enkeling was het nog even wennen met het nieuwe rooster.   
O ja, het is vandaag dinsdag en niet maandag, dan hoef ik vanmiddag pas op school te zijn, 
klonk het een enkele keer. 
 
Op school met veel minder leerlingen tegelijk en met allerlei maatregelen zoals; 
1,5 meter ook op het plein 
Andere ingang gebruiken 
1,5 meter overal 
Er zijn maar enkele plekken in de klas waar je mag zitten 
Geen handen schudden 
Regelmatig handen wassen 
Bij binnen gaan gebouw handen met gel reinigen 
Werkplek schoon maken  
Pauze in de klas 
Hoesten en niezen in je ellenboog   
Enz. 
 
Maar ze zijn er weer; onze leerlingen. De school draait weer. 
 
Helaas moeten enkele personeelsleden, waaronder ondergetekende, als lid van de risicogroep 
zoveel mogelijk vanuit huis werken. 
Dat doe ik dus ook zoveel mogelijk, maar dinsdagmorgen moest ik even meemaken. 
 

Aftellen 
Ja, na een hele rare periode begint het aftellen voor mij nu echt. 
Ik heb nooit gedacht dat het einde van mijn schoolloopbaan van ruim 42 jaar er zo uit zou 
kunnen zien. 
30 juni staat mijn afscheid gepland, waarna ik op de achtergrond tot 1 september nog wat 
zaken regel voorafgaand aan mijn vroegpensioen. 
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Nieuwe directeur Arkelstein  

 
Ik ben TROTS en heel erg blij dat ik mijn opvolgster aan 
jullie mag voorstellen. 
 
Lia Suurd  
 
Na een uitgebreide en zware procedure met wel 43 externe 
kandidaten kwam zij als sterkste uit de strijd. 
 
De afgelopen ruim 9 jaar was zij mijn rechterhand en 
hebben wij samen zeer prettig en constructief met ons 
team mogen werken aan onze prachtige school Arkelstein. 
 
Arkelstein is in die tijd gegroeid van 164 naar 212 
leerlingen volgend schooljaar. 
 
Lia kent Arkelstein door en door. 
 
Ik laat Arkelstein met een gerust hart achter. 

 
 
Eind juni nog een laatste nieuwsbrief met informatie over de vakantie en de start van het 
nieuwe schooljaar. 
 
Ik maak nu al van de gelegenheid gebruik om iedereen te bedanken voor de samenwerking in 
de afgelopen jaren.  
Echt, de jaren op Arkelstein waren de kers(en) op de taart van mijn schoolloopbaan. 
Bedankt collega’s, ouders, maar vooral leerlingen van Arkelstein. 
 
Blijf gezond. 
 
George Pennings 
Directeur Arkelstein 
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