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Mijn aller aller aller laatste nieuwsbrief
Na vele jaargangen en heel veel brieven is dit
dan toch echt mijn laatste nieuwsbrief. Gisteren
heb ik met volle teugen genoten van mijn
“afscheidsdag”. Daar kom ik straks nog even op
terug.
Vandaag(donderdag) heb ik nog een kort
moment voor groep 6-7 gestaan. (Juf Janneke
is ziek.) En zo eindig ik mijn loopbaan zoals het
ooit begon: gewoon voor de klas.
Dan komt er nu echt een punt achter mijn
onderwijsloopbaan. Goed voor mij en goed voor
de school. Wat dat laatste betreft: u krijgt
vandaag, donderdag, een aparte brief over mijn
opvolging en daar worden we allemaal blij van.
Dag allemaal en omdat ik nogal vaak in Driel
ben: Tot ziens.
Met weemoed, Nelis van Binsbergen
Afscheidsochtend met de kinderen
Een aantal keren moest ik woensdag mijn emoties
bedwingen. Dat begon al bij mijn ontvangst ’s morgens
door kinderen en teamleden. Vrolijk verkleed, een gevoelig
lied en dan al die zwaaiende handjes. Gelukkig werden we
even later fantastisch afgeleid door het poppentheater in de
gymzaal. Wat een spektakel. We hebben allemaal genoten.
Ik neem een stapel tekeningen, hartjes en kaarten mee
naar huis. Dat is nu echt iets wat je alleen in het onderwijs
mee kunt maken. Ik voel me bevoorrecht.
Afscheidsmiddag en -avond
Vanaf vijf uur ’s middags heb ik eerst in alle rust
herinneringen opgehaald met het team. Dat was even
slikken. Na 19.00 uur mocht ik vele genodigden de
hand schudden en vanaf 20.00 uur kon ik met vele
ouders het glas heffen en proosten op ieders mooie
toekomst. Ik zal nog vaak terugdenken aan alle
warme gesproken en geschreven woorden. En zeker
ook aan de optredens van het team, de ouders van
de MR en Sinterklaas met zijn Pieten.  Zo geweldig
genoten. Ik kon er moeilijk van slapen. Maar die
slaapuurtjes……… haal ik wel weer in. Tijd zat.

Nu staat de auto er nog, straks soms de
Meeuwenberg fiets. 

Wat een cadeaus! Wat een herinneringen.
Het zal nog wel even duren voordat ik alle
biertjes, flessen wijn en hartige hapjes op heb.
En daarna komt er een lange periode van
kaartjes en brieven lezen. En vervolgens zal ik
nog jaren genieten van het grote
afscheidscadeau. De inhoud van alle
enveloppen en de “royaal gevulde pot met
geld” van alle kinderen besteed ik aan de
aanschaf van een fiets. Dat wordt een
bijzondere duurzame herinnering, want ik ga
die fiets personaliseren naar De Meeuwenberg.
Nu ben ik niet zo’n overdreven duurzaam
ingestelde wereldburger, maar zeker is wel dat
ik de auto meer laat staan en graag op de
pedalen ga. Telkens zal ik dan aan De
Meeuwenberg denken, jarenlang. Dank u wel
voor uw bijdrage aan deze mooie
herinneringen.

Op woensdagavond mocht ik de aanwezigen tweemaal toespreken. Mijn woorden
gelden voor u allen. Vandaar dat ik mijn toespraken onderaan deze nieuwsbrief
heb toegevoegd.

026 4742915

Datum:
Vr 1 mrt
Vr 1 mrt
Vr 1 mrt
Ma 11 mrt
Vr 22 mrt

Activiteit:
Alle groepen 12.00 uur uit
Start voorjaarsvakantie
Nieuwsbrief 13 op de site en via de mail
Luizenpluizen
Nieuwsbrief 14 op de site en via de mail
Zie ook onze Jaarkalender

Toespraak tussen 19.00 en 20.00 uur “Vertrouwen”
Henk van Dorp en Ella Kamper, dank voor jullie sympathieke woorden,
teveel eer voor mij alleen.
Sta me toe dat ik alle lovende woorden en complimenten ook toedeel aan
mijn team.
Boven mijn toespraak staat : “Vertrouwen”.
Ik voel me rijk, als eerste doordat mijn vrouw Gerrie, mijn kinderen en
kleinkinderen hierbij zijn. Ik sta er gelukkig niet alleen voor in het leven
en gelukkig ook niet op deze markante dag.
Driel heeft een goed hart voor De Meeuwenberg en De Meeuwenberg

heeft een goed hart voor Driel. We werken graag samen met de kerken,
De Kameleon, De Peuterspeelzaal en BSO SKAR.
De school heeft decennialang ouders en kinderen met verschillende
levensbeschouwelijke achtergronden en verschillende visies op mens en
maatschappij op uiterst positieve wijze aan elkaar weten te verbinden. De
Meeuwenberg heeft haar bestaansrecht ruimschoots bewezen en zal ook
in de toekomst van blijvende toegevoegde waarde zijn voor Driel en
omgeving.
Onze ouders en kinderen zoeken en vinden een veilige, warme, sfeervolle
en goede school. Het team spant zich onophoudelijk in om de missie
“Kwaliteit en sfeer” waar te maken.
De Meeuwenberg groeide van 63 leerlingen in februari 1992 naar 234
leerlingen in februari 2019, bijna verviervoudigd. Ik zie nog voor me hoe
Niklas Westdijk aan de hand van zijn moeder als 100e leerling het plein op
kwam. En ik herinner me nog heel goed hoe wij Frederique Peeters als
200e leerling op de rode loper binnen haalden.
U begrijpt waarom ik deze toespraak de titel “Vertrouwen” geef. Want dit
belooft wat naar de toekomst! En er is meer.
Wat heb ik genoten van het team, van de Drielse kinderen en ouders.
Wat een fantastische contacten en verbindingen heb ik mogen
ervaren in de afgelopen 9 jaren. Daar hebt u allen aan
bijgedragen. U allen hebt zoveel betekend voor mij in de afgelopen
tijd. Daarom ben ik zo blij dat ik u hier zie en dat ik nu de kans
krijg u dit te vertellen en om straks met u het glas te heffen. Hier
staat een gelukkig mens die uit de grond van zijn hart u allen
daarvoor wilt danken, voor die fijne contacten, overleggen, uw
steun aan de school en aan mij persoonlijk. …..
Kijk ik terug in de tijd, dan was het duidelijk niet voor niets dat we elkaar
hebben gesproken en met elkaar hebben vergaderd en samengewerkt. Er
is immers een prachtige en goede school uit voort gekomen en het wordt
binnen afzienbare tijd nog mooier voor u en de ouders en kinderen van
Driel als er over een paar jaar een moderne nieuwe school geopend mag
worden waar heel veel Drielse generaties van gaan profiteren.
Ik spreek mijn volste vertrouwen uit in De Meeuwenberg van de
toekomst. Er komt een nieuwe directeur met nieuwe flow, nieuw elan. Hij
zal de ziel van de school koesteren en de zo kenmerkende genen van De
Meeuwenberg versterken.
Ook de zo gewaardeerde verworvenheden en omstandigheden van de
school garanderen een goede duurzame onderwijsvoorziening in ons
prachtige dorp Driel. Hierbij mag De Meeuwenberg zich gesteund weten

door een uiterst positieve samenwerking met het college van
Burgemeester en Wethouders, met de Raad en ambtenaren als het gaat
om creëren en in stand houden van goede inspirerende
onderwijshuisvesting. We mogen steunen op de geweldige financiële en
organisatorische rugdekking van Trivium, we zijn trots op onze
fantastische leerlingen(wat een schatten), trots op onze goedwillende en
ondersteunende ouders met de uitzonderlijk sterke vertegenwoordiging in
de Oudercommissie en Medezeggenschapsraad en vergeef me mijn
enthousiasme: de continuïteit van dit fantastische team. Wat een
individuele verschillende talenten, maar ook wat een cohesie. Dit team,
deze Meeuwenberg, heeft Driel veel te bieden. Mijn trots, mijn vertrouwen
in de toekomst. De titel van mijn toespraak.
Als het gaat om een school, dan betekent het woord vertrouwen ook
datgene wat alle betrokkenen met elkaar verbindt om met enthousiasme
de toekomst van De Meeuwenberg positief te ondersteunen. Hierbij doe ik
een appèl op u allen en gun het mij en liever nog, laten we het de Drielse
ouders en kinderen gunnen dat ze daar baat bij mogen hebben voor de
rest van hun leven.
Mijn warme dank aan u allen. Ik neem al mijn herinneringen aan u met
me mee. Die van deze dag, maar zeker ook van de afgelopen jaren. Velen
van u zal ik in de toekomst blijven ontmoeten. Ik kijk ernaar uit. Dat
begint straks al na acht uur, waarmee ik bedoel dat u ook voor de rest
van de avond van harte uitgenodigd bent.
Laten we proosten op de toekomst van De Meeuwenberg en op die van
ons allen.
Proost.
Toespraak na 20.00 uur “Genieten”
Zeer geachte ouders, collega’s, lieve mensen,
Dankjewel collega’s, jullie hebben dit geweldig georganiseerd! Trots op
jullie.
Dank aan Driel waar ik me verreweg het langste en belangrijkste deel van
mijn leven zo welkom heb gevoeld.
Boven deze toespraak staat: “Genieten”.
Ik prijs me gelukkig dat u vanavond gekomen bent. We kennen elkaar
kort, lang of heel lang. U bent voor mij van groot belang. U hebt een
wezenlijk deel van mijn leven positief beïnvloed. En daarom wilde ik u hier
graag zien. Laten we genieten van deze avond, van elkaars aanwezigheid

en laten we straks een toost uitbrengen op de afgelopen periode en
vervolgens ook op de prachtige toekomst van ons en onze kinderen.
Tijdens de eerste kennismakingsgesprekken heb ik met velen van u
gesproken over het belang van een veilige, warme, leuke en leerzame
plek voor uw kind of kinderen. Met velen van u heb ik ook gesproken over
uw eigen gevoel, hoe u uw plek op De Meeuwenberg zou kunnen ervaren.
Als ik nu rondkijk, hebben we elkaar goed gevonden. Ik ben u dankbaar
voor het vertrouwen wat u in de school toont. De teamleden willen graag
met u samenwerken, overleggen, praten, zorgen delen in het belang van
uw kind. Een kenmerk van De Meeuwenberg-ouder is dat die naast de
leerkrachten gaat staan en zich er niet tegenover plaatst. Hoe geweldig is
het en hoeveel vertrouwen geeft het als ouders en leerkrachten zich
samen inspannen voor het welzijn van onze kinderen.
Een uiterst serieuze zaak. We bouwen aan hun toekomst.
Laten we wel wezen, we zijn en blijven mensen en doen ons werk met
vallen en opstaan. Maar zeker ook met volle inzet en positief vertrouwen
in elkaar. U mag hierin een aansporing horen als daarin nog toevoegingen
mogelijk zijn. Van harte.
De titel van mijn verhaal is “Genieten”. Laten we blijvend zoeken naar het
plezier van kinderen, het plezier op school, het plezier in Driel. Laten we
vanavond een voorschotje nemen op de toekomst van onze leerlingen, de
toekomst van De Meeuwenberg, van dit mooie dorp en van onszelf. Laten
we doorgaan met onze inzet voor de onmisbare waardevolle en gedegen
opvoeding en scholing van onze kinderen en leerlingen en daarbij elke
kans pakken om successen te vieren.
Ik heb vandaag al een keer mijn vertrouwen uitgesproken in de toekomst
van alles wat De Meeuwenberg raakt. En dat vertrouwen is gebaseerd op
vaste feiten, op u, uw kinderen, de steun van Trivium en de gemeente
Overbetuwe, de goede naam van de school. Daarbij ken ik het team een
cruciale rol toe. De samenwerking en collegialiteit in dit team duid ik als
professioneel, warm en goed. En dat straalt uit naar kinderen en ouders.
Loop de school binnen en u voelt wat ik bedoel. We hebben het nu meteen
over de kern van het leven. Daarin ken ik volwassenen, (u, ouders en
leerkrachten), een serieuze en uiterst verantwoordelijke taak toe bij de
begeleiding van onze kinderen naar hun volwassenheid. It takes a village
to raise a child.
De Meeuwenberg voert al sinds 1995 een stevige duurzame missie:
“Kwaliteit en sfeer”. Beide woorden hebben een rijke inhoud en zullen de

toekomst van De Meeuwenberg blijven bepalen. Zichtbaar, hoorbaar.
Deze missie is de waarborg voor alles wat leerkrachten en ouders
ondernemen en beïnvloedt zeker ook de beslissingen bij teamwisselingen.
In de afgelopen weken hebben we een aantal sollicitatieprocedures voor
leerkrachten, onderwijsassistenten en IB-er succesvol afgerond. We zijn
zo blij met onze nieuwe enthousiaste collega’s. We spreken in het team al
van een vibe!
Parallel daaraan liep ook de procedure voor mijn opvolger. De uitvoering
daarvan was in zeer professionele handen, want ik kan u vertellen dat ze
de mooiste parel geselecteerd hebben. Ik draag met een gerust hart De
Meeuwenberg over aan de nieuwe directeur, het vernieuwde team, aan u
en aan iedereen die deze prachtige school een warm hart toedraagt.
Ik gun mijn opvolger dezelfde warmte, werkplezier, collegialiteit,
successen, vertrouwen en geluk op De Meeuwenberg. Al deze gevoelens
heb ik namelijk ook mogen ervaren van binnenuit en van buitenaf. En
daarbij doel ik met name op u. Ontvang mijn opvolger “Meeuwenberg
waardig” en dat hoort dan met open armen. (Op dit moment namen we
even een time-out en hebben we spontaan Krijn van Dijk aan de
aanwezigen voorgesteld. En omdat hij deze dag 33 jaar mocht worden
hebben we Krijn meteen vrolijk toegezongen.)
Mijn tijd zit er bijna op. Morgen nog een dag op school. Vanaf vrijdag ga ik
me in het zweet werken bij het maken van de juiste keuzes om mijn vrije
tijd in te vullen. Ik zal zeker ook tijd vrij moeten maken om het gemis aan
al dit moois een plekje te geven. Mijn herinneringen aan u neem ik op
papier of in gedachten mee en ik weet nu al dat ik heel veel ga
nagenieten, in Wageningen en ook in Driel bij de bekende dorpsfeesten.
De titel van mijn verhaal is “Genieten”. Dat zet ik voort in mijn vrije tijd
en dat gun ik ook u allen uit de grond van mijn hart. Dank dat ik u mocht
leren kennen en nogmaals dank dat u hier aanwezig bent. Laten we het
glas heffen op onze toekomst en met elkaar genieten van deze avond.
Proost.
Nelis, 27 februari 2019, Driel.

