
Juf Elona vertrekt… 

Soms komen er kansen voorbij…zelfs midden in een schooljaar… 

Ik heb er lang over gedacht…maar het is tijd voor mij om verder te gaan, om de 

kans te pakken. Middels dit schrijven wil ik jullie laten weten dat ik per 1 februari 2022 

a.s een nieuwe uitdaging aan mag gaan. Ik heb een nieuwe baan geaccepteerd 

op het ZONE college te Borculo. Een baan als zorgprofessional, dat wil zeggen dat ik 

de spin in het web mag zijn tussen zorg voor leerlingen, ouders, het team en de 

directie. Alles wat ik de afgelopen 23 jaar (waarvan 21 bij OPONOA) in mijn onderwijs 

carrière heb mogen leren zit in deze baan.  

Een nieuw begin elders…betekent afscheid nemen van hier. Afscheid is nooit mijn 

favoriete bezigheid. Een uitdaging aangaan is dat voor mij wel. En helaas…Het een 

kan niet zonder het ander. Dit is mijn tijd om afscheid te nemen van al deze toppers 

en hun ouders, en mijn topteam! 

Vandaag heb ik het nieuws aan de kinderen in groep 7-8 verteld. Mijn groep, samen 

met juf Petra. Deze kinderen ken ik bijna vanaf het begin van hun schooltijd! Niet fijn 

om te vertellen…maar natuurlijk is er een positieve draai aan gegeven. Er komt een 

nieuwe juf en een nieuw hoofd van de school. Dat kan maar zo heel leuk worden! 

Voor de jongere kinderen is dit nog “de ver van mijn bed show” op dit moment. In 

januari worden alle kinderen meegenomen in het proces van een nieuw hoofd en 

een nieuwe leerkracht.  

Natuurlijk ben ik niet NU al weg. Op 1 februari zal ik in Borculo starten. Mijn wens is om 

het hier op een fijne en gezellige manier af te ronden, eind januari. En dan het stokje 

over te dragen aan een nieuwe locatie coördinator en leerkracht. U kunt ervan 

uitgaan dat deze met zorg wordt gekozen! De overkoepelend directeur, de heer 

Bert Izaks is dit proces inmiddels gestart. Dit gaat in samenwerking met onze MR en 

team. Op naar een frisse (Noordijkse)wind! 

Warme groet, Elona te Lintelo 

 


