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NIEUWSBRIEF 

Jaargang 14 – nummer 11 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Beste ouders, 
 
Het schooljaar 2021-2022 zit er weer op. Een roerig schooljaar mag ik wel zeggen!  
Met name corona en de personele situatie hielden ons in de greep. Toch ben ik erg trots op u 
als ouder, de leerlingen en alle teamleden die zich zo flexibel hebben opgesteld.  
Met het lerarentekort in ons land zal die flexibele houding nog wel een tijdje van ons verwacht 
worden. 
 
Ik wil u alle ouders enorm bedanken voor de steun, waardering en het vertrouwen dat ik heb 
gekregen in de afgelopen jaren. Sinds 2004 ben ik werkzaam in Overschie en ben uitgegroeid 
van leerkracht naar intern begeleider, locatieleider tot directeur. Ik hoop dat u mij ook als een 
prettige directeur hebt ervaren. 
Ik probeer me altijd te verplaatsen in de ander, voordat ik een beslissing neem. Daarin ben ik 
bijgestaan door een fijne intern begeleider en een meedenkend team. 
 
Het leidinggevende stokje geef ik door aan Wendy van Rossum. We hebben elkaar al 
meerdere keren gesproken en ik laat de school met een gerust hart aan haar achter. Bij deze 
wens ik iedereen een hele fijne zomervakantie en succes, geluk en liefde voor de toekomst. 
We komen elkaar vast nog wel eens tegen!  
 
Martijn van der Leeden 
Directeur (nu nog even) 
Openbare Daltonschool Overschie 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Verslag inloopochtend ouders 
Woensdag 29 juni was er een inloopochtend. Tijdens deze inloopochtend hadden ouders de 
gelegenheid om de aanwezige MR-leden vragen te stellen, te delen waar zij tevreden over 
zijn en mee te denken over wat we op school zouden kunnen verbeteren. We zijn heel erg 
blij met de opkomst en de feedback die wij hebben ontvangen. Dank jullie wel! 
 
De feedback zullen wij meenemen naar onze eerstvolgende mr-vergadering en wij zullen 
jullie na de zomervakantie een terugkoppeling geven van de acties die wij naar aanleiding 
van deze feedback zullen nemen.  
 
Eén ding weten wij zeker: ook volgend schooljaar zullen inloopochtenden /-middagen 
georganiseerd worden. Bent u er dan ook/weer bij! 
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