
        
 
NIEUWSBRIEF 
 
Vrijdag 23 februari 2018 
 
Start nieuwbouw nieuwe school 
Eindelijk was het zover: op donderdag 22 februari is op feestelijke wijze de eerste paal van onze 
nieuwe schoolgebouw geslagen!!! In de grond hebben we een kist verstopt met daarin alle dromen, 
tekeningen en verhalen van onze leerlingen over de toekomst. Wie weet wordt deze kist over 50 jaar 
of meer nog eens opgegraven. We weten nog niet precies wanneer de school helemaal klaar i maar 
dat zal nog zeker een jaar duren. 
 
Nog even voor de zekerheid: het nieuwe adres van de tijdelijke huisvesting is: 
Goeman Borgesiusschool 
Dr. H. Colijnstraat 78 
1067 CH Amsterdam 
 
Nieuwe meester in unit 5/6A 
Zoals u misschien weet is meester Jimmy nog steeds ziek en komt voorlopig niet werken. We hebben 
wel een nieuwe meester gevonden voor de mentorgroep van Jimmy en dat is Arjan Vreeke. Hij werkt 
van dinsdag t/m vrijdag. Hij is voor u ook het aanspreekpunt van unit 5/6A. 
 
Meester Johan 
Meester gaat op 1 april met pensioen. Hij werkte al een tijdje niet meer, maar nu kan hij ook echt 
gaan genieten van zijn welverdiende pensioen. Meester Johan heeft lang op onze school gewerkt en 
we vinden het daarom best jammer dat hij ons gaat verlaten, maar nogmaals, we wensen hem heel 
veel plezier toe!  
Meester Nico Jaap (5/6) en meester Steve gaan na de vakantie voor hun studie weer werken op een 
andere school. Ook hen zullen we missen, maar we wensen ze veel plezier toe! 
 
Babynieuws 
Onze nieuwe meester Arjan heeft met zijn vrouw dochter gekregen Ze heet Mees! En, meester 
Ahmed heeft met zijn vriendin een zoon gekregen, Amaru! We wensen hen veel geluk en plezier toe! 
 
Achterkant van deze Nieuwsbrief! 
Op de achterkant van deze nieuwsbrief vindt u de nieuwe schoolkrant van het schoolkrantjeclubje 
van onze school! 
 
Social Schools App 
Steeds meer ouders zijn lid van onze schoolapp! Via deze app kunnen we als school heel makkelijk 
berichten naar u toe sturen. Iedere unit/groep krijgt zijn eigen groepsapp, waarin de leerkracht 
berichtjes kan sturen naar u als dat nodig is. Mis dus niets: www.goemanborgesiusschool.nl. 

Fijne vakantie !!!Belangrijke dagen: 30 maart Goede vrijdag, 2 april 2e Paasdag, 3 april studiedag, 4 april 

studiedag: deze dagen is er geen school 

http://www.goemanborgesiusschool.nl/

