
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Algemeen: Nog 2 weken en dan is het zomervakantie! Ook 
dit jaar vloog weer voorbij. Het was een spannend jaar, 
waarin er veel beslissingen zijn genomen, o.a. wat betreft 
de nieuwbouw en de tijdelijke verhuizing van het VSO naar 
De Springplank.  
In Ermelo zijn we gestart met een tweede 
OnderwijsZorggroep. De groepen zijn nu onderverdeeld in 
SO- en VSO leeftijd en bieden samen plek aan 11 
leerlingen. Ook zijn we druk met de voorbereidingen van 
onze nevenvestiging in Nijkerk op de Koningin Emma 
school. Daar zullen we na de vakantie van start gaan met 
een ZML-groep. We verheugen ons op deze nieuwe 
samenwerking! Dit jaar kijken we terug op veel leuke, 
leerzame en ook gezellige momenten. Zo hebben we 
afscheid van het schoolgebouw genomen op 24 mei. 
Hierbij waren (oud)leerlingen en (oud)personeel 
uitgenodigd om herinneringen op te halen aan het oude 
gebouw. We hebben samen een virtuele rondleiding door 
het nieuwe gebouw gemaakt en hebben nog veel oude 
foto’s kunnen bekijken. 
Onze leerlingen van het VSO zijn zo goed mogelijk 
voorbereid op de verhuizing naar De Springplank. We 
hebben er dan ook vertrouwen in dat wij met z’n allen een 
goed, leerzaam en rustig schooljaar tegemoet gaan.  
Let u goed op de schooltijden van volgend jaar. De 
schooltijden van het SO en het VSO zijn veranderd. U bent 
hier al eerder over geïnformeerd. Onder aan deze brief 
vindt u nogmaals de schooltijden van het jaar 2017-2018. 
Maandag 21 augustus hebben de leerlingen van het VSO 
een dag extra vrij in verband met de inrichting van de 
lokalen op De Springplank. Dinsdag 22 augustus worden 
zij weer op school verwacht. Voor de leerlingen van het SO 
en Driekansen is maandag 21 augustus de eerste 
schooldag. Maar nu eerst genieten van een welverdiende 
vakantie. Tijd om uit te rusten en lekker te genieten.  
Hieronder kunt u nog meer  nieuws lezen vanuit onze drie 
locaties. Veel leesplezier! 
 
Nieuws vanuit het SO: Wat is het jaar weer omgevlogen. 
We kijken terug op een heel fijn en gezellig jaar met elkaar, 
waarin er weer veel geleerd is. Nog twee weken en dan 
heerlijk vakantie. Lekker uitrusten allemaal! We zien elkaar 
weer op 21 augustus op het SO van De Lelie! 
Mocht u nog gebruik willen maken van de vakantieopvang 
of na de vakantie van de BSO, dan kunt u contact opnemen 
met h.hullema@careander.nl Voor nu alvast: een hele fijne 
vakantie!  

Nieuws vanuit het VSO: Sportmove heeft een leuke 
rolstoelbasketbalclinic georganiseerd bij ons op school. 
Het was best lastig (maar ook een leuke ervaring) om in 
een rolstoel te basketballen en wat is zo’n basket dan hoog! 
De workshop Drumble Dance was voor velen erg leuk om 
te doen! We zijn met de meeste leerlingen op schoolreis 
geweest naar Noordwijk.  

 

 

 

 

 

 

 

Het was een zonnige, geslaagde dag! Natuurlijk zijn we ook 
vast druk met de voorbereidingen voor komend schooljaar 
op De Springplank. We kunnen steeds meer inpakken en 
tijdens het doorschuifmoment hebben alle leerlingen een 
boekje gekregen met daarin foto’s van de school waar we 
volgend schooljaar zullen zitten.  

Nieuws vanuit DrieKansen: Zoals iedereen hebben wij, 
leerlingen en personeel, ook last gehad van de warmte. 
Een waterijsje doet dan wonderen. 
De SO groep gaat op schoolreisje naar de 
forellenkwekerij “Het Smallert” in Emst, groep blauw en 
geel gaan naar “Avonturenpark Hellendoorn” en we gaan 
het schooljaar gezamenlijk met de ouders/verzorgers 
afsluiten met een eenvoudige maar hopelijk gezellige 
barbecue. 

Personeel: 
SO: Groep Roos: Juf Deborah is nog aan het herstellen. 
Gelukkig gaat het al een stuk beter met haar en komt ze in 
de laatste week voor de zomervakantie al weer even op 
school! 
Groep Zonnebloem: Juf Wilma 
Bastiaan is regelmatig weer op 
donderdag en vrijdag op het SO 
voor werkzaamheden buiten de 
klas. Juf Mirjam vervangt haar op 
donderdag en vrijdag in groep 
Zonnebloem. 
Groep Anemoon: Met Juf Kari 
gaat het nog niet goed. Wij wensen haar heel veel sterkte 
en beterschap. Met juf Marjolijn gaat het gelukkig weer iets 

beter. We wensen haar sterkte bij haar herstel. 
VSO: Op het VSO zijn er geen bijzonderheden rond het 
personeel te melden.  
DrieKansen: Er is een extra OnderwijsZorgGroep bij 
gekomen en daar hadden wij een nieuwe leerkracht voor 
nodig, dit is juf Desiree geworden, we hopen dat zij met 
heel veel plezier haar werk kan doen. 

Leerlingen: 
SO: Een aantal leerlingen van het SO (vanuit groep 
Anemoon en Tulp) gaan na de zomervakantie naar het 
VSO. Zij zijn al even bij het doorschuifmoment bij hun 
nieuwe juf wezen kijken. Wij wensen deze leerlingen een 
hele fijne tijd op het VSO!  
Jordy Vorderhake (uit groep Anemoon) gaat in de vakantie 
verhuizen. We wensen hem een hele fijne tijd op zijn 
nieuwe school! 

VSO: Sietse de Vries (Midden B) is onverwachts 
vertrokken naar een nieuwe woonplek en school in  
Groningen. We wensen hem daar alle goeds! Aan het 
einde van het schooljaar nemen er ook nog de nodige 
leerlingen afscheid van De Lelie: 
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 Lorenzo van den Brink (Start B) gaat naar De 

Zevenster in Lelystad. 

 Edlira Rrustemi (Start B) gaat naar MijnSchool in 

Harderwijk. 

 Gerlof van Dijk (Eind A) stroomt uit naar Attent, 

Onze Werkplaats, Ons Plekje 

 Nerissa Galanidis (Eind B) stroomt uit naar Stal 

van Zundert en Atelier Leonardo da Vinci 

 Jurrian de Brouwer (Eind A) stroomt uit naar De 

Grote Wiede, De Postkamer en de bibliotheek 

van Nijkerk.  

 Martin de Korte (Eind A) stroomt uit naar De 

Tinteler 

 Stefan Halman (Eind A) stroomt uit naar Materra 

en De Tinteler 

 Alexander Keizer (Eind B) is al uitgestroomd naar 

Kok Experience, maar neemt op 5 juli nog 

afscheid van de leerlingen en de school. 

 Damysue Rosário Barreto Carvalho (Eind B) 

stroomt uit naar Grandcafé Alleman 

 Gerwin Hoekstra (Eind B) stroomt uit naar 

Proeverij De Ontmoeting 

 Ricardo Dijksman (Eind B) stroomt uit naar 

Proeverij De Ontmoeting 

 

We wensen jullie allemaal een goede tijd op je nieuwe 
school of op je werk! 

Fijn dat we ook een leerling welkom hebben mogen heten 
in Midden A: Emanuel Lückes. We hopen dat je een fijne 
plek krijgt op het VSO!  

Leerlingen van het VSO kunnen ook gebruik maken van de 
vakantieopvang en de naschoolse opvang van 
Careander. Voor meer informatie: Hanneke Hulleman van 
Careander (h.hulleman@careander.nl) 
 
DrieKansen: Sinds de laatste nieuwsbrief hebben wij in de 
SO groep 2 nieuwe leerlingen mogen verwelkomen te 
weten : Faridullah en Tewo. Beiden hebben het erg naar 
hun zin. In groep geel is Kylian er bij gekomen het is nog 
even wennen maar er komt steeds vaker een glimlach op 
zijn gezicht. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Verder hebben wij afscheid genomen van Emma, zij gaat 
aan het werk bij het Theehuis bij ons op het terrein van ’s 
Heeren Loo. 

 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 zomervakantie gaan de gevonden voorwerpen 
weer naar een goed doel! 

 

 

 

 

 

 

Schooltijden 2017-2018: 
 
SO locatie Fokko Kortlanglaan 181  
Maandag: 8.45 uur - 15.15 uur  
Dinsdag: 8.45 uur - 15.15 uur  
Woensdag: 8.45 uur - 13.00 uur  
Donderdag: 8.45 uur - 15.15 uur  
Vrijdag: 8.45 uur - 15.15 uur  
 
VSO locatie Kruithuis 2 
Maandag: 9.00 uur - 15.30 uur  
Dinsdag: 9.00 uur - 15.30 uur  
Woensdag: 9.00 uur - 12.45 uur   
Donderdag: 9.00 uur - 15.30 uur  
Vrijdag: 9.00 uur - 15.30 uur  
 
DrieKansen locatie Enckerkamp 16 
Maandag: 9.00 uur - 15.30 uur  
Dinsdag: 9.00 uur - 15.30 uur  
Woensdag: 9.00 uur - 12.45 uur 
  (8.45 uur- 13.00 uur VSO-groepen) 
Donderdag: 9.00 uur - 15.30 uur  
Vrijdag: 9.00 uur - 15.30 uur  
 
 
 


