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Nieuws vanuit het team 
Babynieuws 

Met veel enthousiasme willen wij u op de hoogte brengen van het heuglijke feit dat juf Iris en haar 

man Hendrie een kindje verwachten! Wij zijn heel blij voor hun en wensen juf Iris een voorspoedige 

zwangerschap toe. 

Voorstellen nieuwe directeur 

Mijn naam is Judith Meijwaard. Ik ben dertig jaar oud en woonachtig in 

het mooie Harderwijk. Ik ben getrouwd met Lars en wij zijn gezegend 

met een mooie dochter genaamd Juul (geboren in juni 2019). Naast 

het feit dat ik druk ben met mijn gezin en het onderwijs, ben ik te 

vinden bij mijn paard of onderneem ik activiteiten met vrienden.  

Ik heb zes jaar in het regulier onderwijs gewerkt als leerkracht, coach 

van een plusgroep, ICT-coördinator en daarnaast was ik actief lid van 

de MR en GMR. In de tijd dat ik in het regulier onderwijs werkte heb ik 

de Master SEN Gedragsspecialist afgerond en ben ik gestart met de 

Master voor Schoolleider Basisbekwaam en Vakbekwaam. Tijdens deze 

opleiding heb ik de overstap gemaakt naar het speciaal onderwijs om 

daar te werken als locatieleider. Hier heb ik ervaring opgedaan als leidinggevende en de opleiding voor 

schoolleider afgerond. 

Mijn onderwijshart ging sneller kloppen toen ik het onderwijsconcept las van De Paperclip.  

Ik heb veel zin om samen met het enthousiaste en hardwerkende team verder vorm te geven aan dit 

type onderwijs. Daarbij is voor mij een veilige setting van essentieel belang, waarbij een ieder zich 

gezien en gehoord voelt en waarbij talenten worden benut.  

Ik vind het belangrijk om betrokken en zichtbaar te zijn. U kunt mij ‘s ochtends in de hal vinden en mijn 

deur staat altijd voor u open, schroom niet om binnen te komen. Mijn werkdagen zijn dinsdag, 

donderdag en vrijdag.  

U kunt mij ook altijd mailen of bellen voor een afspraak (judith.meijwaard@vivente.nu). 

Ik kijk er naar uit om de organisatie, de kinderen, u als ouder en het team te leren kennen en samen 

verder te bouwen aan deze prachtige school. Ik heb vertrouwen in een goede samenwerking en dat 

wij met elkaar er alles aan doen om uw kind een mooie schooltijd te bezorgen! 

Via deze weg wil ik ook alvast Xandra bedanken voor haar inzet voor De Paperclip. Zij zal nog 3 dagen 

aanwezig zijn voor een goede overdracht. 
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Nieuws vanuit de leerlingen 

Tegel onthullen 

Vrijdag 13 maart 2020 om 09.30 uur wordt de tegel tegen zinloos  

geweld onthuld. Sterre Mooten en Charmayne Bouwmeester zullen  

samen met de wethouder de tegel onthullen.  

U bent allen van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.  

Nieuws vanuit de ouders 

Pasen 

Hulp gezocht! 
Op 9 april vieren we Pasen op school. We zoeken ouders/verzorgers  
die ons willen helpen in de keuken wanneer we samen met alle  
leerlingen broodjes gaan maken. Dit gaan we doen van 8:45 tot  
13:00 uur. Daarnaast zijn we op zoek naar pleinwachten tussen  
12:00 - 12:30 uur. Je kunt je aanmelden door ons aan te spreken of  
even een mailtje te sturen naar: heleenvwijk@outlook.com  
 
Als u kunt, horen we het graag! 
Vriendelijke groet,  
OV, Marianne, Jacobien en Heleen 
 

Nieuws vanuit de gemeente 
Extra parkeerplaatsen 
Aannemer Van Gelder gaat in de periode van 6 t/m 19 april 2020 extra parkeerplaatsen aanbrengen 

nabij basisschool de Boxem. 

Tijdens deze periode is Doomijn Kinderopvang Oude Wetering 78 met de auto bereikbaar via een 

omleidingsroute. E.e.a. wordt d.m.v. bebording aangegeven. Zie bijlage betreffende omleidingsroute. 

Parkeerplaats t.h.v. basisschool de Boxem is gewoon bereikbaar via de Laan der Molens. De tijdsduur 

van de werkzaamheden wordt onder 

voorbehoud gegeven, daar rekening 

moet worden gehouden met onder 

andere onwerkbare uren, als gevolg 

van de weersomstandigheden etc. 

 

De gemeente realiseert zich dat de 

werkzaamheden voor u enige overlast 

met zich mee brengen en vragen uw 

begrip hiervoor. Zowel de aannemer 

als de gemeente streven ernaar dit 

ongerief zo beperkt mogelijk te 

houden. 

 

Namens het Team van de Paperclip, 
Judith Meijwaard 

Directeur De Paperclip 
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