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Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Graag wil ik me even voorstellen. Mijn naam is Niels
Mulder en ik ben vanaf komend schooljaar de
nieuwe directeur van jullie school.
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Agenda
-

Vrijdag 23 juni: Jaarlijkse BBQ voor het hele
gezin

- Dinsdag 27 juni; STAKING van
08:30 tot 09:30 uur. Hierover bent u
via de mail geïnformeerd.
-

Woensdag 5 juli: Afscheidsfeest onder schooltijd
van meneer Erik Steegmans voor de kinderen
Vrijdag 7 juli: Afscheidsreceptie Erik Steegmans
van16:30 uur tot 18:30 uur

-

ZONDAG 9 juli, GEZINSVIERING:
Thema: vakantie. Jullie komen toch
ook! Aanvang 10:00 uur in onze kerk.
M.m.v. ons eigen schoolkoor ‘Eigen-Wijs’

-

Dinsdag 11 juli: Slotviering aanvang 09:00 uur in
de Willibrorduskerk. Thema: herinneringen
Woensdag 12 juli: Musical groep 8
Vrijdag 14 juli om 11:45 uur krijgen we…..

-

Ik ben 33 jaar, samenwonend met Anouk en vader
van Quinn(6 jr.) en Jesse (3 jr.).
We wonen in Nieuwdorp.
Zo'n 10 jaar geleden ben ik als leerkracht gestart op
praktijkschool De Wissel in Goes.
In de jaren erna ben ik me steeds meer gaan
ontwikkelen in de richting van schoolleider.
In 2012 ben ik toegetreden tot het managementteam
en in 2015 ben ik teamleider van de onderbouw
geworden op De Wissel, de school waar ik nu
afscheid neem.
Voor mij is nu het moment gekomen de overstap
naar het directeurschap te maken.
Ik ben zeer verheugd deze stap te mogen zetten op
de St Willibrordus.
Ik zie het als een heel mooie uitdaging en hoop
samen met u en met het team de missie van de
school waar te maken.
Daarnaast heb ik er alle vertrouwen in dat we
middels een goede samenwerking niet alleen de
kinderen maar ook elkaar kunnen laten schitteren.
Op mijn inzet en enthousiasme kunt u rekenen.
Dinsdag 1 augustus is mijn eerste officiële werkdag.
Met dank aan Erik Steegmans voor de prettige
overdracht hoop ik me snel te kunnen inwerken.
Binnenkort ontmoeten we elkaar, hetzij tijdens een
inloopmoment, hetzij op een ander moment.
Voor nu wens ik een ieder een hele fijne vakantie toe
en... tot ziens in augustus!
Vriendelijke groet,
Niels Mulder

ZOMERVAKANTIE
-

Maandag 28 augustus EERSTE SCHOOLDAG
Woensdag 27 september: Prismadag. Alle
kinderen zijn deze dag vrij
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