
 

 

 

    

 Wij staken niet deze keer! Dus alleen zoals gepland een studiedag op vrijdag 31 januari 
en donderdag 30 januari gewoon school! 

 

 

Vragen, of opmerkingen? 
Bel, mail of loop even binnen.  

Ik sta u graag te woord.  
efintelman@resonansonderwijs.nl  

071- 3621661 
06-49957795 

 

Het team heeft besloten om niet te 

gaan staken eind januari. Redenen 

zijn: bestuur betaalt niet door en dit 

betekent teveel inkomsten inleveren 

voor nog onduidelijke opbrengsten 

van de stakingen. Het geeft overlast 

voor ouders en we krijgen nu wel 

wat meer geld, ook is dit niet 

helemaal structureel en niet zoals 

we eigen willen zien. Het kan wel 

zijn dat we de volgende keer wel 

weer deelnemen!  

 

Speciaal onderwijs De Duinpieper                                        Stakman Bossestraat 81                                2203GH Noordwijk              

 
Samen beter, beter samen! 
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Beste ouders/verzorgers, 

Een nieuw jaar, een nieuw begin met een nieuwe 

teamleider/locatieleider voor de Duinpieper. 

                                                              Ik wil me voorstellen aan u, via deze eerste nieuwsbrief van 2020!  

Ik ben Edith Fintelman en al 25 jaar werkzaam in het onderwijs. De laatste 6 jaar was ik werkzaam als 

directeur op een basisschool. Elf jaar was ik werkzaam in het speciaal basisonderwijs. Ik zal mijn uiterste 

best doen om samen met het team te zorgen voor goed passend onderwijs voor uw kinderen! Verder wil ik 

u geregeld informeren wat er op school gebeurt en wat ons bezig houdt, zodat u goed op de hoogte bent.  

Op 18 februari vanaf 8.30 uur hoop ik u te ontmoeten op de koffieochtend! Wat staat er op de agenda 

tijdens deze koffieochtend?  

• even kennismaken met de nieuwe teamleider                                                                

• Autipas: de kortings- en korte rij mogelijkheden bij (pret)park & dierentuin  

• Leerlingenvervoer met de busjes 

• ruimte voor vragen en opmerkingen 

Ik hoop veel van u te ontmoeten op deze koffieochtend! De koffie/thee met lekkers, zal klaar staan! 

 

 SO De Duinpieper 
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