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Even voorstellen…
Beste ouder/verzorger,
Hallo! Ik wil me even voorstellen. Mijn naam is Willem Kock en ik ben per 1 september de
voorzitter van het College van Bestuur van stichting Best Onderwijs, waar deze school onder
ressorteert.
Ik woon in Berkel-Enschot en voel me erg verbonden met mijn dorp. Ik tennis daar met vrienden
en speel sinds vorig seizoen weer een partijtje veldvoetbal bij de veteranen. Ik was een heel
fanatiek wielrenner, daar heb ik nu helaas te weinig tijd voor, maar mijn Facebookpagina staat
er nog vol mee…..
Ik heb meer dan tien jaar als directeur en bestuursmanager voor de stichting Xpect Primair in
Tilburg gewerkt en daarvoor zeventien jaar in het speciaal basisonderwijs als leerkracht en
leidinggevende. Genoeg gezien dus van het primair onderwijs in de stad en tijd voor iets
nieuws!
Een andere werkomgeving met nieuwe collega's lijkt me een prachtige uitdaging. Ik voel me
sterk verbonden met het Koersplan van Best Onderwijs en zal er, samen met u, alles aan doen
om die uitdagende ambities verder in ontwikkeling te brengen.
Allereerst heeft u natuurlijk met onze leerkrachten en directeur te maken,
maar ik zal jaarlijks met ouders van uw school in gesprek gaan om van
gedachten te wisselen over de ambities en ontwikkelingen binnen de
school en de wijk.
We zien elkaar!

Met vriendelijke groet,
Willem Kock

Inloop infomiddag
We kijken terug op een geslaagde inloop informatiemiddag. Kinderen hebben enthousiast
verteld over het reilen en zeilen in de groep.
Graag horen we ook hoe u deze nieuwe informatiemiddag hebt ervaren.

Staking 5 oktober
Zoals u gisteren in de brief heeft kunnen lezen, is de school op donderdag 5 oktober dicht. Alle
medewerkers krijgen dan de gelegenheid om te staken. Wij hopen dat u geen problemen
ondervindt bij het regelen van opvang.
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Bag2School
Ook dit jaar doen we weer mee met de kledinginzameling in samenwerking
met Bag2School.
Op de volgende data wordt er kleding opgehaald:
16 november 2017
24 mei 2018
We hopen dat we veel kleding zullen inzamelen! Alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage.

Jeugdraad
Vorige week donderdag vond de installatie van de
jeugdraad plaats.
Vanuit De Heydonck zit Maikel Fioole in de jeugdraad. Wij
wensen hem heel veel plezier en succes!

Prettig weekend gewenst!
Team De Heydonck
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