
            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Algemeen: 
Na de meivakantie starten wij op Driekansen met een extra 
Onderwijs-Zorggroep. Hierdoor kunnen nog meer kinderen 
naast dagbesteding gebruik maken van onderwijs op 
locatie. De oude en nieuwe leerlingen zullen over de 2 
groepen verdeeld worden aan de hand van hun leeftijd;  zo 
ontstaat er een SO-groep en een VSO-groep. In Nijkerk 
wordt er op de Koningin Emmaschool een dependance van 
de Lelie opgezet. In Nijkerk is er geen ZML-voorziening en 
met deze nevenvesting kunnen leerlingen die aangewezen 
zijn op ZML-onderwijs per nieuwe schooljaar binnen hun 
eigen gemeente naar school. Dit geldt niet voor elke 
leerling. Er zijn ook kinderen die aangewezen zijn op nog 
specialer onderwijs in Harderwijk of Ermelo. Huidige 
leerlingen van De Lelie in Harderwijk en Ermelo zullen ook 
gewoon hier naar school blijven gaan.  
Zoals u weet zijn we druk met de voorbereidingen voor de 
nieuwbouw van het gebouw aan de Thorbeckelaan.  
De leerlingen van het VSO zullen gedurende de bouw hun 
plek hebben op De Springplank in Harderwijk. Wij zullen 
daar onze eigen vleugel hebben waar wij terecht kunnen 
met alle leerlingen, het personeel en onze spullen. Wij 
hebben er vertrouwen in dat de verhuizing, en ook het 
schooljaar 2017-2018, voor onze leerlingen in relatieve rust 
verlopen zal. U bent hier ook al over geïnformeerd middels 
eerdere brieven en de ouderavond die onlangs gehouden 
is. Wij zullen u ook de komende tijd zo goed mogelijk 
informeren over de ontwikkelingen. 
De schoolvakanties voor het schooljaar 2017-2018 zijn 
bekend. Verderop in deze nieuwsbrief vindt u het rooster.  
 
Nieuws vanuit het SO: Na flink wat regen, schijnt de zon 
gelukkig weer wat meer. Op het SO geniet een ieder van 
het heerlijke lente weer.  

Op school wordt er in 
alle groepen hard 
gewerkt aan het 
thema: lente en 
natuur. De leerlingen 
maken hele mooie 
dingen die zij gaan 
verkopen op de 
kijkmiddag van 07-

04-2017. De uitnodiging hiervoor komt nog. Mocht u thuis 
nog oude 
bloempotten of 
mandjes 
hebben, dan 
zijn deze van 
harte welkom 
op school. De 
leerlingen 
maken ze weer 
als nieuw. 
De eindgroepen (Tulp en Anemoon) hebben het in de klas 
veel over afval. Maandag 13 maart is er een veegwagen op 
school geweest. De leerlingen mochten allemaal helpen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
het zwerfaval op te ruimen en het plein schoon te vegen.  
 
Nieuws vanuit het VSO: In januari hebben de meeste 

leerlingen de basketbalclinics 
gevolgd op school. Superleuk dat juf 
Lieke dit met SportMove voor ons 
organiseert. Op zaterdag 1 april 
(geen grapje) kunnen de leerlingen 
zelfs gaan kijken bij een echte 
basketbalwedstrijd in Zwolle! 
Op donderdag 16 maart was er een 
goed bezochte ouderavond, waarbij 
we veel mensen enthousiast hebben 
kunnen maken voor de zeer 
waarschijnlijke nieuwbouw! Vooral 
het filmpje van hoe het gaat worden, 
maakte veel mensen enthousiast! 

We zijn blij dat we binnen Harderwijk een tijdelijke locatie 
hebben gevonden bij onze collega’s van de Springplank. 
Met een werkgroep zullen we de verhuizing in goede banen 
proberen te leiden en ook onze leerlingen hierop zoveel 
mogelijk voor te bereiden! 
Op donderdagavond 13 april vieren we op het VSO het 
Paasfeest. U als ouder/verzorger krijgt hiervoor nog een 
uitnodiging! 
In de jaarkalender die u aan het begin van het schooljaar 
altijd krijgt staan deze data ook al aangekondigd. Houdt u 
de kalender en de website in de gaten! 
 
Nieuws vanuit DrieKansen:  Het Kerstfeest hebben wij dit 
jaar weer met de ouders samen gevierd. Na een 
gezamenlijke opening was er de mogelijkheid om langs 
een tableau vivant te gaan. Op vier verschillende plekken 
rondom de school werden er door leerlingen en collega’s 
belangrijke momenten uit het kerstverhaal uitgebeeld. Het 
geheel werd afgesloten met zelfgemaakte lekkernijen en 
verschillende soorten drinken. Er was dit jaar weer 
veelbelangstelling van ouders/verzorgers, familie en 
bekenden. Het thema waar deze periode aan gewerkt werd 
was “De Oudheid’, wat uitgebeeld werd tijdens onze, druk 

bezochte, jaarlijkse kijkmiddag. Bij binnenkomst kreeg een 
ieder een papier met daarop vragen die opgelost konden 

 

 

 

 

 



worden als je de 
speurtocht tot een goed 
eind had gebracht. Deze 
speurtocht ging via de 
lokalen van DrieKansen 
naar de Onderwijs Zorg 
Groep waar bij 
inlevering van het formulier een aandenken opgehaald kon 
worden. Aansluitend was er de mogelijkheid om nog wat te 

eten en drinken in de 
koepel en voor de 
leerlingen en andere 
kinderen de 
mogelijkheid om nog 
lekker te ravotten op 
het springkussen. 
 

 
Personeel: 
SO: Groep Roos:  
Juf Deborah is geopereerd aan haar hart. Zij zal de 
komende maanden nodig hebben om te herstellen. Wij 
wensen haar veel sterkte en beterschap. Juf Derma van 
der Ziel zal haar, de komende tijd, op maandag en dinsdag 
vervangen. 
Groep Iris: Juf Natascha is inmiddels weer, na haar verlof, 
gestart in groep Iris. Zij werkt op de maandag en dinsdag 
naast juf Peronne.  
Ook in groep Iris is Tanja Struijs begonnen. Zij werkt op 
woensdag, donderdag en vrijdag naast juf Peronne. We 
wensen haar een hele fijne invalperiode op De Lelie. 
Groep Zonnebloem: 
Juf Sophia heeft ook verlof gehad, na de geboorte van haar 
dochter. Zij begint 21 maart weer in groep Zonnebloem. We 
bedanken juf Wilma van de Kamp voor al haar invalwerk in 
groep Zonnebloem.  
In groep Zonnebloem missen we ook juf Wilma Bastiaan. 
Zij moet het rustig aan doen. We hopen dat we haar snel 
weer regelmatig gaan zien op De Lelie. 

Groep Tulp: In groep Tulp missen we op 
de donderdag juf Elsa. Juf Elsa moet 
het even wat rustiger aan doen. Op de 

woensdag en vrijdag staat juf Elsa 
wel voor de klas. De donderdag wordt 
opgepakt door juf Suzan.  

Groep Anemoon: Juf Kari kon helaas na haar verlof, 
vanwege medische klachten,  niet aan het werk in groep 
Anemoon. Zij wordt nog vervangen door juf Ilse. We 
wensen juf Kari veel beterschap.  
Ook in groep Anemoon missen we juf Marjolijn. Zij is al een 
tijd ziek. We wensen ook haar heel veel sterkte! Juf 
Marjolijn wordt vervangen door juf Ilse, die nu 5 dagen in 
groep Anemoon werkt. 
VSO:  Juf Evelien (Midden B) heeft al een paar keer weer 
koffie kunnen drinken op de locatie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sommige leerlingen heeft ze daardoor ook weer kunnen 
spreken en zien en dat vond juf Evelien en vonden de 
leerlingen erg fijn en gezellig! Ze heeft ook wat leerlingen 
thuis kunnen ontvangen. Juf Evelien heeft nog veel rust 
nodig om weer wat energie te krijgen voor de normale 
dagelijkse dingen. Ze vindt het fijn dat ze regelmatig post 
krijgt en waardeert alle blijken van medeleven! 
DrieKansen: In de plaats van juf Noual is meester Joost 
gekomen, hij werkt behalve de dinsdag de hele week in 
groep geel en doet op donderdag de achtervang. 
Juf Resie heeft in de kerstvakantie een lelijke val gemaakt 
en heeft daarbij haar knieschijf gebroken, zij is hieraan 
geopereerd en is bezig met het revalidatieproces. Juf 
Nienke vervangt haar. 
Juf Karin is op een andere locatie van s Heeren Loo gaan 
werken, juf Diede is haar komen vervangen op maandag 
tot en met donderdag. Op vrijdag was juf Janneke de 
vervangster van juf Karin, nu zij in blijde verwachting is 
wordt zij weer vervangen door juf Laura. 
Meester Robert is een dag minder gaan werken, op vrijdag 
wordt hij door juf Debby vervangen. 
Al met al nogal wat veranderingen binnen het team van 
DrieKansen, maar met z’n allen proberen we er toch nog 
een mooi schooljaar van te maken. 
 
Leerlingen: 
SO: In groep Margriet is er na de 
voorjaarsvakantie een nieuw meisje 
gestart: Aurélie de Hoop. Wij wensen 
haar een hele fijne tijd op De Lelie en 
hopen dat ze snel haar plekje zal 
vinden in de klas.  
Jan Pul heeft afscheid genomen van het SO en is na de 
voorjaarsvakantie gestart op het VSO. We wensen Jan een 
hele fijne tijd in Start A. 
VSO: In Eind A hebben we afscheid genomen van Angela 
Alberts. Angela was al 18 jaar toen ze bij ons binnenkwam 
en heeft ervoor gekozen om te stoppen met school en 
verder te gaan werken aan haar toekomst in een 
dagbestedingsgroep! Veel plezier daar, Angela! 
DrieKansen: In groep blauw is Robin er bij gekomen op de 
maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag, hij heeft het erg 
naar zijn zin. 

Vriendelijke groeten, 
Martin Boswijk 

Gevonden voorwerpen: 
De bak van de gevonden voorwerpen op het VSO staat bij 
juf Liesbeth. Kom gerust eens kijken als er wat kwijt is. Let 
op: deze spullen kunnen ook van leerlingen van 
Driekansen of het SO zijn. Zij komen ook geregeld op het 
VSO. In de meivakantie gaan de gevonden voorwerpen 
weer naar een goed doel!  
Op dit moment zitten in de bak: 
•1 zwart horloge met kunststof bandje, merk Quartz 
•1 paars horloge, merk Swatch ICE 
 
 


