
Algemeen: 

Het is alweer een tijdje geleden dat u een 

nieuwsbrief van ons onder ogen kreeg. Dat 

betekent echter niet dat de ontwikkelingen stil zijn 

blijven staan. Integendeel: De Lelie is volop in 

ontwikkeling en nog steeds een groeiende school! 

Om u een indruk te geven: Wij hebben in vier jaar 

tijd een groei meegemaakt van 25%. En daar zijn 

wij trots op! Trots dat wij onze leerlingen, uw kind, 

mogen en kunnen bieden waar het recht op heeft: 

Speciaal Onderwijs. Onderwijs waar het kind 

centraal staat in het kunnen, denken en doen. 

Onderwijs met een extra stukje aandacht en zorg. 

Niet voor niets zeggen wij: ‘Bij ons komt iedere 

leerling binnen zijn of haar mogelijkheden tot 

bloei!’ 

 

Ook onze teams groeien mee, zowel qua grootte, 

waarbij nieuwe collega´s weer ingewerkt worden, 

als qua onderwijsontwikkelingen. 

Opbrengstgericht. Het beste voor iedere leerling. 

Nog een voorbeeld van een prachtige 

ontwikkeling is onze vorderende nieuwbouw in 

Harderwijk. Heeft u het gebouw al zien verrijzen 

op de oude vertrouwde plek? Het wordt een 

prachtige school, gebaseerd op nieuwe inzichten 

en ingericht met alle moderne faciliteiten. 

Natuurlijk kunt u dit zelf gaan ondervinden en 

beleven tijdens de officiële opening in de eerste 

weken van schooljaar 2018-2019. 

Vanzelfsprekend wordt u over de exacte datum 

op de hoogte gehouden. Eerst moet de bouw 

verder afgemaakt worden en zowel de oplevering 

als de verhuizing in goede banen geleid worden. 

Ook in Ermelo is de nieuwbouw voor de locatie 

met de Onderwijs-Zorggroepen bijna klaar en zijn 

er plannen voor nieuwbouw voor de locatie 

DrieKansen. Tot slot komt ook onze 

nevenvestiging in Nijkerk binnenkort in een 

prachtig gerenoveerd gebouw. En volgend 

schooljaar willen wij daar definitief starten met 

twee groepen, namelijk een onderbouw en een 

middenbouw/ bovenbouw groep. U snapt dat dit 

alles heel veel tijd kost, maar ook heel veel gaat 

opleveren! 

 

En dan Klasbord. Ongetwijfeld heeft u uw eerste 

ervaringen kunnen opdoen met dit handige 

communicatiemiddel. Het is veilig, gemakkelijk en 

u blijft op een leuke manier op de hoogte van het 

‘reilen en zeilen’ van uw kind in de groep. Wij zijn 

er erg enthousiast over. 

Nog een paar dagen en het is alweer Pasen. Een 

week vol met paasvieringen op onze diverse 

locaties ligt in het verschiet. Ik hoop u in goede 

gezondheid te mogen treffen tijdens een van 

deze bijeenkomsten. Heeft u vragen? Stel ze 

gerust aan mij of aan een van de locatieleiders.  

Wij zijn er immers voor u. 

Voor nu, veel leesplezier! 

 

Vriendelijke groeten, 

Martin Boswijk 
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Nieuws: 

Wat is er veel gebeurd tussen oktober en maart! 

We zijn al helemaal gewend aan onze tijdelijke 

locatie bij De Springplank. Soms is het nog even 

behelpen met de ruimte, maar meestal vinden we 

er wel een oplossing voor!  

Gelukkig wist Sinterklaas ons ook op onze 

tijdelijke locatie te vinden! Met Kerst konden we 

gebruik maken van de Opstandingskerk, gelegen 

op het terrein van ’s Heeren Loo en hebben we 

daar een sfeervolle viering met ouders gehad. De 

paasviering zal daarom nu alleen voor leerlingen 

zijn en valt bovendien onder schooltijd.  

Wij hebben met alle klassen lekker geschaatst op 

de schaatsbaan in Harderwijk. De leerkrachten 

hebben op één van deze schaatsdagen ervoor 

gekozen om niet aan de landelijke staking mee te 

doen, maar om bij de ijsbaan met borden om te 

schaatsen om zo toch aandacht te vragen voor 

de te grote werkdruk en een beter salaris.  

Tijdens de gymlessen zijn er clinics geweest van 

Sportmove. Er is gevoetbald met VVOG en er 

was een clinic Freerunnen. Midden-B heeft zelfs 

meegedaan met de Obstacle run in Harderwijk.  

Er was een goed bezochte kijkmiddag. Fijn dat er 

zoveel mensen kwamen kijken naar waar wij de 

afgelopen weken druk mee zijn geweest.  

De komende weken zullen we vooruit gaan kijken 

en alweer gaan nadenken over verhuizen en 

inpakken. Op 26 april zullen alle leerlingen van 

het VSO een kijkje gaan nemen bij de 

nieuwbouw. U wordt hierover nog geïnformeerd. 

Sommige groepen gaan nog op kamp of op 

schoolreisje en we mogen nog naar een circus op 

het ’s Heeren Loo-terrein. Kortom, genoeg leuke 

dingen in de planning. Tussendoor doen we ons 

best om nieuwe dingen te leren en stage te lopen.  

Mocht een leerling later komen of eerder worden 

opgehaald in verband met een dokters- of 

tandartsbezoek, dan is het fijn als u dit even 

doorgeeft aan de leerkracht en aan Liesbeth 

Wonink (l.wonink@delelie.net). Alvast bedankt! 

Personeel:  

De afgelopen maanden hebben we afscheid 

genomen van Ingrid Willemsen en Evelien van 

Beek. Juf Ingrid heeft een nieuwe baan gevonden 

in Emmeloord. Wij wensen haar veel succes! Juf 

Evelien heeft helaas vanwege haar ziekte moeten 

besluiten om met werken te stoppen. We hebben 

met leerlingen en personeel afscheid van haar 

genomen maar we hopen haar nog wel af en toe 

te zien voor een kopje thee! Ook juf Sabine (van 

de administratie) heeft besloten om een andere 

weg in te slaan. Alle goeds voor de toekomst! 

Helaas waren er ook veel collega’s geveld door 

ziekte. De griep heeft goed huisgehouden. Fijn 

dat er zoveel andere collega’s bereid waren om 

steeds in te vallen! Juf Penny heeft helaas last 

van een hernia. Het is nog even afwachten hoe 

lang zij hiervoor behandeld moet worden. 

Beterschap!  

Juf Joline is op 3 maart bevallen van zoontje 

Guus. Wij wensen haar en haar man Michael en 

grote broer Moos veel geluk met de kleine Guus! 

 

Leerlingen: 

Wouter Plat en Kevin Lubbes hebben afscheid 

genomen van school. Kevin stroomt uit naar de 

Bosgroep van de Werkschuur en gaat daar 4 

dagen per week werken. Heel veel plezier daar! 

Voor Wouter wordt nog naar een goede plek 

gezocht.  

Na de kerstvakantie mochten we Michel en 

Sander Annaars verwelkomen. Michel heeft in 

Midden-C zijn plekje gevonden en zijn broer 

Sander in Start-B. Welkom! 

Tonio Schuurman is van Start-B naar Start-A 

gegaan in overleg met alle betrokkenen. Fijn dat 

je daar alweer je plekje hebt gevonden Tonio! 

Vriendelijke groeten, Liesbeth Wonink 

De bak van de gevonden voorwerpen op het 

VSO staat bij juf Liesbeth. Kom gerust eens 

kijken als er wat kwijt is.  
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