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Agenda 
 

 
 

 

13 februari – Studiedag Team  

Leerlingen zijn vrij 

 

17 februari – portfoliomap 

wordt meegegeven 

 

20 – 24 februari  

10 minutengesprekken  

groep 1 t/m 7 

 

27 februari – 3 maart 

Voorjaarsvakantie 

 

6 maart – luizencontrole 

 

8 maart – Biddag 

 

9 maart - schoolfotograaf 

                    Nieuwsflits 06-02-2023 
 

De Triangel 
Korte Kerkweg 25 
7954 GC Rouveen 
0522-291355 
directie.triangel@ijsselrijk.nl 
www.triangel-rouveen.nl 

 
Even voorstellen:  
  
  
Met ingang van februari 2023  ben ik als interim-directeur aan het 
werk op basisschool  
 ‘ de Triangel’.. Graag stel ik mij in deze nieuwsflits aan u voor.   
  

 
Ik ben Willem de Boer , 61 jaar en woon , samen met mijn 
vrouw  Ellen, in Wijhe. We hebben vijf kinderen (en inmiddels drie 
kleinkinderen!)  Wij wonen ‘buitenaf’ zoals dat heet, op ‘de 
Bedoening’.   
Deze hebben we vaak in mogen zetten voor mensen die rust en 
begeleiding nodig hebben als het leven wat te zwaar wordt. Ellen 
heeft coaching gegeven aan mensen met stress en burn-out en heeft 
voorheen ook in het onderwijs gewerkt.  
Zelf heb ik in het verleden als schoolleider onder meer in Zwolle 
gewerkt en ben daarna het advieswerk in gegaan. De laatste jaren 
werkte ik als onderwijsadviseur voor APS in Utrecht, een 
begeleidingsdienst die ook veel ‘vernieuwingsscholen’ 
begeleidde.  Sinds augustus 2015 werk ik vanuit mijn eigen ‘bedrijf’ 
en heb inmiddels diverse interim-opdrachten uitgevoerd. Mijn motto 
is: ‘Groei ontstaat als je rekening houdt en samenwerkt met de 
omgeving’. Vandaar dat ik mijn bedrijf Ecole heb genoemd, dat staat 
voor Ecologisch Leren. Momenteel geef ik ook les aan een opleiding 
voor schoolleiders en begeleid ik verder (voornamelijk zwakke) 
scholen in hun kwaliteitsontwikkeling.   
In Wijhe zijn wij lid geworden van de Protestantse Gemeente Wijhe.  
  
Graag wil ik met het team en u als ouders samenwerken om ‘de 
Triangel’ te leiden in deze periode. Rust en structuur zijn daarbij van 
belang en hebben onze prioriteit. Tegelijk werkt de school 
voortdurend aan haar kwaliteit. Ik wil de noodzaak van communicatie 
in een professionele cultuur benadrukken: spreek mij en ons gerust 
aan, dan komen we samen verder. Vooralsnog ben ik drie dagen per 
week op wisselende dagen aanwezig om zoveel mogelijk collega’s te 
kunnen ontmoeten. Mijn ‘rooster’ is op school bekend. Samen met 
Baukje Huijsse vormen wij een ‘duo-directie’, waarbij Baukje als 
kwaliteitscoördinator de onderwijskundige en leerlingenzorg 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

behartigt (in samenwerking met de IB-ers) en ik mij met name richt op team/personeel, beheer 
en externe contacten. De eindverantwoordelijkheid ligt bij mij, maar het is goed te weten dat we 
als ‘tandem’ optrekken en aanspreekbaar zijn.   
Ik hoop van harte dat we samen deze mooie school een  veilige leer- en ontmoetingsplek voor 
uw kind(eren) kunnen laten zijn!   
  
Hartelijke groet,  
Willem de Boer  
  
 

Schoonmaakavond….  
Wat een mooie opkomst bij de laatste schoonmaakavond! De lokalen zien er weer heerlijk fris 
uit! Heel erg bedankt, ouders! De volgende avond is op 27 maart voor de ouders waarvan de 
achternaam begint met A t/m K.   
  

Wist u dat.....  
Er op de Triangel een gebedsgroep is, bestaande uit enthousiaste ouders die bidden voor de 
kinderen en het personeel van de Triangel.  
De bijbel geeft aan hoe belangrijk het gebed is.  
Zie bijvoorbeeld 1 Thessalonicenzen 5:16-18.  
Eens in de twee weken komen we bij elkaar om te bidden. We nemen dan ook 
gebedspunten die kinderen zelf hebben aangedragen mee.  
Lijkt het u nu ook fijn om met ons mee te bidden, stuur ons dan een mail naar het volgende 
adres: gebedsgroep@ijsselrijk.nl   
Hartelijke groeten, Saskia de Lange, Marye Stegeman en Rebecca Kuiers  
 
Schoolfotograaf 
9 maart komt de schoolfotograaf. Omdat de mail vanuit parnassys vorige week niet altijd 
goed aangekomen is bij iedereen, bij deze nog een herinnering voor het opgeven van 
broer/zus foto’s. Opgeven uiterlijk 15 februari. Degene die zich al opgegeven hebben 
hoeven dit niet nogmaals te doen. 
  
 
 


