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‘Prestatie… met passie & plezier’ 

 
Wijziging binnen de directie 

Bij de start van het huidige schooljaar is al bekend geworden 

dat dhr. Rein van Veen tot aan de Kerstvakantie nog interim-

directeur van onze school zou zijn. Vanaf de start van het 

schooljaar is mevr. Tieny Boerma benoemd als nieuwe interim-

directeur van de scholengroep Coevorden. Dit doet zij samen 

met mevr. Sandra Klok. Vanaf 1 januari vormen zij de directie 

en zal, net als voorheen, Dennis Schmeier de locatiecoördina-

tor van de Parkschool zijn. 

Voor mij persoonlijk (dhr. Rein van Veen) is het dus nu een 

soort ‘afscheid’ van de school. Na de Kerstvakantie zal ik niet 

meer deel uitmaken van de directie van de school, wel zal ik 

ten aanzien van enkele inhoudelijke thema’s betrokken blijven 

bij de school. 

Langs deze weg wil ik jullie allen bedanken voor de prettige 

samenwerking en het door jullie in mij gestelde vertrouwen. Ik 

wens jullie allen het allerbeste en een hele goede tijd met el-

kaar op onze prachtige Parkschool! 

Rein van Veen 

 

 

 

 

Juf Judith  

Na de kerstvakantie zal Juf Judith haar werkzaamheden her-

vatten na haar zwangerschapsverlof. Juf Judith zal op donder-

dag en vrijdag in groep 4b gaan werken naast Juf Annemarieke 

die maandag, dinsdag en woensdag gaat werken.  

Welkom terug, en veel plezier Juf Judith. 

 

Hartelijk dank 

Het kerstfeest/kerstdiner op school was wederom een enorm 

succes! Het team en de kinderen hebben weer genoten van de 

heerlijke gerechten en het ijs. We danken de AC en de kerst-

commissie voor de uitstekende organisatie. 

 

Via deze weg willen we ook een ieder bedanken die zich heeft 

ingezet voor de Parkschool het afgelopen jaar. Wij zijn hier als 

school heel erg blij mee en hopen weer op zoveel steun en 

hulp in 2019! Nogmaals hartelijk dank! 

 

10-jarig bestaan Onderwijsstichting Arcade 

Onze Onderwijsstichting Arcade (waar de Parkschool onderdeel 

van is) bestaat 10 jaar. Dit wil de stichting niet ongemerkt voor-

bij laten gaan. Op maandag 7 januari ontvangen alle kinderen 

en medewerkers van school een mok als cadeau. Bij deze  

feliciteren we onze stichting met dit jubileum. 

Team OBS Parkschool 


