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Betreft: afscheid juf Ina (Gravenburg groep 4b)

Aan alle ouders, verzorgers van cbs AquaMarijn
Afgelopen week heeft juf Ina (locatie Gravenburg, groep 4 b) aangegeven dat ze gaat stoppen met
haar werkzaamheden als groepsleerkracht basisonderwijs.
Het onderwijs is voortdurend in beweging en de ontwikkelingen en innovaties volgen elkaar op in
een snel tempo. Na een periode van bezinning en overweging heeft juf Ina daarom kenbaar gemaakt
dat ze graag wil stoppen met haar werk als groepsleerkracht.
Omdat we Ina hebben leren kennen als een hardwerkende juf die op school altijd voor kinderen en
collega’s klaar stond en altijd de handen uit de mouwen wilde steken, zullen we haar gaan missen.
Het zal voor iedereen binnen cbs AquaMarijn even flink wennen zijn.
Maar het werk op school, met als prioriteit het lesgeven aan de groep G4b, moet natuurlijk zonder
haperingen doorgaan. We zijn daarom heel blij dat juf Inge (duopartner van juf Ina) extra dagen
ingezet kan worden in deze groep 4. De voortgang in en het overzicht over de groep is hiermee
gewaarborgd. Voor de dagen dat juf Inge is verhinderd zullen we op zoek gaan naar een tijdelijke
oplossing. Het streven is natuurlijk om altijd dezelfde leerkracht op deze dagen te laten werken.
Juf Ina neemt vrijdag aanstaande (MORGEN! 25 september) afscheid van ‘haar’ leerlingen en de
ouders. Ze laat heel veel voetsporen achter en dat zal best even heel vreemd en onwennig
aanvoelen.
Juf Ina gaat nu een andere weg bewandelen. We wensen haar daarbij het allerbeste toe.
“Ina, bedankt voor het vele werk dat je bij ons op school hebt verzet en wat je ons allemaal nalaat.
Het ga je supergoed en vol voor de wind! Hou ons op de hoogte!”
Vandaag stuurt Ina de ouders van groep G4b nog een extra e-mail. Hierin zal ze aangeven hoe ze
morgen haar afscheidsdag wil inrichten en vormgeven.

Met een vriendelijke groet,
Jos Groenewold
Directeur cbs AquaMarijn

