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2019 het jaar van veranderingen
De Meeuwenberg leeft! En hoe. Na de
voorjaarsvakantie start juf Bernice op
donderdag 14 maart in groep 1-2A. Zij volgt
juf Simone op. Op dezelfde dag start juf Ali
in groep 6-7. Per 1 april neemt juf Marieke
afscheid en er hebben zich een aantal
uitstekende kandidaten gemeld om haar
functie van IB-er over te nemen. We hebben
heel veel vertrouwen in onze nieuwe
collega’s en prijzen ons gelukkig dat in deze
tijd zoveel vakbekwame en enthousiaste
collega’s belangstelling hebben voor De
Meeuwenberg. Er is volop leven in de
brouwerij. We houden u op de hoogte.
Met geruststellende groet, Nelis van
Binsbergen

Gemengde gevoelens
Ik kijk er enerzijds naar uit om het werk over te dragen aan de
toekomstige directeur, anderzijds realiseer ik me dagelijks dat
ik straks al dat moois van De Meeuwenberg zal missen.
Dit gevoel speelt vooral als ouders en kinderen zo hun eigen
logische vragen stellen. Ik waag een poging om in alle
voorzichtigheid een paar antwoorden te geven.
Je bent toch nog niet zo oud om met pensioen te gaan? Leuke
vraag. Klopt, ik ben 61 jaar en ik ga nog niet met pensioen. 
Waarom stop je dan en wat ga je doen? Ik stop om tijd te
krijgen voor heel veel dingen die ik jarenlang opzij gezet heb.
Het gaat vooral om sporten, skiën, wandelen, fietsen en fitness.
Daarnaast wil ik ruimte krijgen om van alles te leren, zoals
koken, gitaar spelen, groot rijbewijs halen of studeren. En als
we wat dieper op het leven ingaan: het is goed als er weer
nieuwe energie De Meeuwenberg binnenkomt. Ik schaam me er
niet voor om te zeggen dat ik mijn houdbaarheidsdatum ken en
ervan overtuigd ben dat een wisseling goed is voor mij, mijn
gezin en De Meeuwenberg.
Eind volgende maand gaan we een toost uitbrengen op elkaars
toekomst en geluk. Dan vertel ik meer. Waar, wanneer en hoe
dat gaat gebeuren krijgt u binnenkort te horen.
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