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BERTUS RIETMAN
Meppel, november 2017
Geachte ouder/verzorger,
Onlangs ben ik benaderd door het bestuur van st OPOFurore voor een interim opdracht op OBS De Tille. De
school van uw kind(eren).
D.m.v. deze brief wil ik mij aan u voorstellen.
Mijn naam is Bertus Rietman (1968), ik ben getrouwd met Aline en samen hebben we drie kinderen
(Jasper van 21, Lisanne van 19 en Maarten van 17 jaar).
Sinds 1993 ben ik werkzaam in het basisonderwijs, eerst als leerkracht en later als directeur. Mijn
eerst baan was in Lelystad. Tot 2004 heb ik daar met veel plezier leidinggegeven aan meerdere
scholen. Vanaf 2004 tot 2010 ben ik werkzaam geweest in Meppel. Sinds 2010 ben ik werkzaam als
interim directeur en personal coach.
Naast mijn werk vind ik het leuk om te sporten, mag ik graag lezen en ben ik regelmatig met mijn
zeilboot op het water vinden.
Mijn beschikbare uren voor OBS De Tille verdeel ik zoveel mogelijk over drie werkdagen. Deze zijn
dinsdag, donderdag en vrijdagochtend.
Op woensdag 1 november ben ik van start gegaan en heb inmiddels al uitgebreid kennisgemaakt
met de collega’s en meerdere ouders al de hand geschud.
Ik heb veel zin om op OBS De Tille aan het werk te gaan en hoop u binnenkort te ontmoeten.
Met een vriendelijke groet,
Bertus Rietman
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CONTACTSPREEKUUR 13 NOVEMBER
Helaas lukt het ons niet meer om de planning voor het contactspreekuur op tijd rond te krijgen.
Daarom wordt deze verzet naar maandag 13 november (broertjes/zusjes).
NATIONAAL SCHOOLONTBIJT

In de week van 6 t/m 10 november wordt het nationaal schoolontbijt
georganiseerd voor basisscholen. Ook wij doen hier aan mee. Op
donderdag 9 november wordt het ontbijt op school verzorgd. Alle kinderen
nemen zelf bord, beker en bestek mee, graag in een plastic tas voorzien
van naam.
VERSIEREN SINTERKLAAS
Vele handen maken licht werk: versieren sinterklaas
Na een regenachtige en stormachtige herfstvakantie kijken wij alvast
vooruit naar de volgende feesten.
Eerst natuurlijk, Sint Maarten en daarna komt Sinterklaas zaterdag 18
november in Dokkum aan.
Om de kinderen te verrassen op maandag 20 november willen wij de
school vrijdagmiddag 17 november vanaf 12.00 u al in Sinterklaassfeer
brengen. Hiervoor hebben wij natuurlijk hulp nodig, geef u op bij juf José
of bij de leerkracht van uw zoon/dochter. Ook tips, ideeën en materialen
(doosjes) zijn van harte welkom!

ZWEMDIPLOMA
Hiep hiep hoeraaaaaa!
Daniël van Assen uit groep 3 heeft zijn zwemdiploma A gehaald!
Gefeliciteerd!
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