
                                    

 

 

    

                                                4 februari 2022 

Even voorstellen 
Ik ben Harry Drenthe en ondanks dat mijn achternaam 
wellicht iets anders doet vermoeden ben ik geboren in 
Groningen. Ik ben getrouwd met Jacqueline, ik heb twee 
kinderen: Manon en Lennart en ben de opa van Sam, Sanne, 
Bram en Mees. Jacqueline werkt als leerkracht ook in het 
basisonderwijs. 
Na de middelbare school heb ik mijn onderwijsbevoegdheid 
gehaald in Meppel. Eind jaren tachtig heb ik de Montessori 
nascholingsopleiding in Amsterdam gedaan. De eerste jaren 
heb ik in het regulier onderwijs in verschillende groepen 
gewerkt. Eind jaren negentig heb ik de overstap gemaakt 
naar het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs. Ik heb 
de schoolleidersopleiding gedaan in Zwolle. 
Mijn eerste invalbaan In 1986 was op de Trekschuit in 
Hasselt. Ik heb daar in meerdere groepen gewerkt. Ik heb ook 
nog kort op de school in Genne gewerkt. 

Tot 1 februari werkte ik op twee basisscholen: in Emmen en 
Groningen. Ik woon in Ruinerwold en 1 van de redenen om 
van baan te veranderen is de lange reistijd elke dag. 
Afgelopen week heb ik kennis gemaakt met het team en deze 
week ben ik gestart op de Vogelaar en op de Toermalijn. Mijn 
vaste dag op de Toermalijn is de vrijdag en de vergaderdag, 
(dinsdag of donderdag) en om de week ben ik een extra dag 
in Hasselt. 

Voor nu wens ik u een fijn weekend en ik hoop u binnenkort 
op het plein te ontmoeten. 

Harry Drenthe 

 

Hoofdluis 
In de afgelopen week hebben wij een melding ontvangen 
over hoofdluis. In verband met de maatregelen mogen de 
luizenmoeders niet in de klassen komen. Wilt u dit thuis in de 
gaten houden, en eventueel behandelen. 
 
Klassenshow groep 1/2a 
In verband met ziekte van juf Marinke en de invallers die 
voor groep 1/2a hebben gestaan, is er besloten om de 
klassenshow te verplaatsen naar een andere datum. 
De nieuwe datum zullen wij u zo spoedig mogelijk met u 
delen. 
 
 
Bijzondere data: 
 
11 februari: Studiedag (analyse van de Cito gegevens) 
 
14 februari: Rapport mee 
 
18 februari: Klassenshow groep 1/2 a (gecanceld)  
 
21 februari: Start van de voorjaarsvakantie 
 
28 februari + 1maart: 10 minuten gesprekken 
 
 
 

 
 
 
 

  

 


