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Waalwijk, 11-6-2018

Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Via deze weg wil ik u op de hoogte brengen van mijn afscheid van
SBO Het Zilverlicht. Met ingang van het nieuwe schooljaar zal ik
gaan werken bij Fontys Hogeschool Kind en Educatie. Ik heb erg
veel zin in deze nieuwe stap in mijn carrière maar zal het werken
op deze prachtige school ook erg gaan missen! Sinds 2011 ben ik
als directeur werkzaam op SBO Het Zilverlicht en sindsdien
hebben we als team, samen met ouders en kinderen, geweldig
mooie ontwikkelingen doorgemaakt. Ontwikkelingen tot een
school waar de kinderen centraal staan en waarin we gezamenlijk
optrekken om het juist voor de kinderen zo goed mogelijk te organiseren. Ik ben er trots op dat ik hier
een bijdrage aan heb mogen leveren en kijk met plezier en veel waardering terug op een schitterende
tijd!
Op vrijdag 6 juli 2018 (de laatste schooldag) zal ik afscheid nemen van de kinderen van de school. Die
middag is er tussen 12.00u en 13.00u gelegenheid in de aula om elkaar nog even kort te spreken of de
hand te schudden.
De kinderen zijn vandaag door de leerkrachten op de hoogte gebracht van het afscheid.
Ik wil u als ouders allemaal heel hartelijk bedanken voor de fijne samenwerking en uw bijdrage aan
onze SBO school!
Met vriendelijke groet,
Marlon van de Put
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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Na meer dan 40 jaar werkzaam te zijn geweest op Het Zilverlicht en daarvoor
de DR. Hordijkschool, ga ik binnenkort afscheid nemen van deze school.
In die 40 jaar heb ik zo’n beetje alles wat je op een school kunt doen gedaan;
van groepsleerkracht en drama- juf tot intern begeleider en antipest-juf.
De laatste 5 jaar was ik al wat minder vaak op Het Zilverlicht en werkte ik
als ambulant begeleider en video- coach voor alle basisscholen van
Stichting Leerrijk!. Het laatste jaar is daar de begeleiding van startende
leerkrachten van de stichtingen Leerrijk! en Bravoo bijgekomen.
Vanaf augustus 2018 zal ik me hier helemaal mee gaan bezighouden.
Gelukkig heeft het Zilverlicht ook startende leerkrachten die begeleid
kunnen worden, dus kunt u me nog wel eens tegenkomen in de school,
èn kan ik nog af en toe genieten van de gezellige collega’s hier,
want hen en al die unieke en bijzondere kinderen van het Zilverlicht
zal ik heel erg gaan missen.
Veel groeten, Teja Pauëlsen
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