
 

 

Het Fonkelnieuws van juli 

Dit is het laatste Fonkelnieuws van dit schooljaar, de zomervakantie staat voor de deur. De 

afgelopen dagen hebben we met alle groepen het schooljaar fijn afgerond en natuurlijk 

feestelijk afscheid genomen van groep 8. Ook hebben de kinderen van groep 1 t/m 7 

kennisgemaakt in de nieuwe groepen van volgend jaar mét de nieuwe juffen en meesters.  

Nu is het tijd voor vakantie! We hopen alle kinderen na de zomer stralend terug te zien. 

Namens de drie Diamantscholen wensen wij u en uw gezin hele fijne weken! 

 

 

  



 

 

Wisseling directie 

Na de zomervakantie begint Elke Melody bij de Diamant Het Kristal als directeur, zij stelt zich 

hieronder aan u voor.  

Voor ons, Clarina en Mirjam, stopt het na ruim 1,5 en 2,5 jaar volgende week. We kijken terug op een 

fijne periode samen met het team en de kinderen. We nemen deze week afscheid van elkaar (met 

een kleine verrassing vrijdag). We willen u bedanken voor de prettige samenwerking en wensen u 

een fijne zomervakantie! 

 

Aan alle kinderen en ouders van Het Kristal, 

Over enkele weken ga ik starten als directeur op Het Kristal. Officieel per 1 
augustus. Ik kijk enorm uit naar deze nieuwe uitdaging.  De afgelopen tijd heb 
ik al meerdere keren een bezoek gebracht aan de school. De meest 
belangrijke kennismaking was die met de kinderen van Het Kristal een paar 
weken geleden. Toen mocht ik een hele ochtend mee kijken op de werkvloer. 
De kinderen hadden heel veel vragen voor de nieuwe directeur. Hoewel er 
ook veel leerlingen waren die dachten dat ik de nieuwe juf van de 
middenbouw was .... Geen probleem, want sta nog steeds graag af en toe 
voor de klas want dat houdt mij scherp op wat er toe doet in het onderwijs.  
 
Antwoorden op een aantal vragen. Ik ben geboren en getogen in het mooie 
Apeldoorn. Getrouwd, 2 kinderen. Eén studerend en de ander zit straks in 
het laatste jaar van het VO.  
 
Naast heel veel plezier beleven aan mijn werk ben ik ook actief binnen de gemeente politiek en  ben 
ik betrokken bij een aantal sociaal maatschappelijke organisaties zoals Alliantie Kinderarmoede. En in 
mijn vrije tijd fitness en wandel ik veel. Ik hou van lezen, tuinieren en de natuur en als ik tijd heb 
struin ik ook graag vintage en brocante marktjes af op zoek naar die ene ‘kunstschat’ (die ik overigens 
nog niet heb gevonden).  
 
2 jaar geleden vierde ik mijn 25 jarig jubileum in het onderwijs. Ik ben ooit gestart als leerkracht, 
daarna ben ik naast mijn werk als leerkracht, unitleider geworden. En sinds 11 jaar ben ik directeur 
van PC Daltonschool Ichthus (de school ‘met de vis’) in Zevenhuizen. Net als anderen, ben ook ik de 
afgelopen 2 jaar gaan uit kijken naar iets ‘nieuws’. Ik werk met ontzettend veel plezier in het 
onderwijs en ben daar nog lang niet uitgekeken en ook nog zeker niet uitgeleerd. Het werd dus tijd 
voor een andere school. 
 
Wat mij vooral aansprak was dat er Het Kristal een verbindende directeur werd gezocht. Daarnaast 
was het belangrijk, dat de nieuwe leidinggevende inhoud wilde geven aan een goede onderlinge 



samenwerking. Met de partners in Het Kristal gebouw, en met de twee directeuren van de andere 
Kristal scholen, Het Rooster en De Beemte.  
 
Er zal heel veel te ontdekken zijn op Het Kristal. Daarnaast staat onderwijs in het algemeen op dit 
moment voor een aantal pittige uitdagingen. Samen met het bevlogen team van Het Kristal treed ik 
die uitdagingen met vertrouwen tegemoet.  
 
Het moest een korte introductie worden. Dat is best lastig, want er is nog zoveel meer te vertellen. 
En daarbij ben ik ook heel nieuwsgierig naar alle verhalen van de kinderen en ouders/verzorgers. Ik 
hoop iedereen snel te kunnen ontmoeten. Voor nu, eerst een hele fijne vakantie gewenst.  
 
Met vriendelijke groeten,  
Elke Melody – van Engeland 
 

Namens de ouderraad De Diamant 

Nieuw bestuur 

De OR is erg blij dat een aantal ouders vanuit het Kristal zich heeft aangemeld voor de OR, waaronder 

ook de nieuwe voorzitter! Graag stel ik kort het (nieuwe) bestuur voor: 

Voorzitter: Christa Sangers (zoontje op Kristal) 

Penningmeester: Marielle Nagel (zoontje op Kristal) 

Sonja Vesseur (dochters op Rooster) 

Oproep ouders rooster!  

We hebben nog steeds een tekort aan ouders van het Rooster in de OR. We proberen met elkaar  

leuke activiteiten voor de kinderen mogelijk te maken, maar op dit moment komt het werk bij slechts 

een paar ouders op de schouders. En dat redden we niet meer het volgende schooljaar. 

We vergaderen ca 5 keer per jaar max 1,5 uur. Dit is de tijd die het kost en zelf bepaal je welke 

activiteit je wilt organiseren/waar je bij wilt helpen en hoeveel tijd dit je kost. Daarom nogmaals de 

oproep aan ouders van het rooster om zich te melden voor de OR. 

Ben je geïnteresseerd? Wil je vrijblijvend een OR vergadering bijwonen? Stuur een mail naar: 

christalouisesangers@gmail.com. 

mailto:christalouisesangers@gmail.com


 

 

 

Ook hebben we genoten van de Avondvierdaagse in de Vecht. Na twee Coronajaren gingen we weer 

massaal als ‘paarse horde’ op stap. Tijdens de tussenstop heeft iedereen kunnen snacken en drinken, 

waarbij onze COOP heeft gesponsord. Volgend jaar gaan we zeker deze activiteit weer organiseren! 

                                                 

Laatste week 

En toen was het alweer zomervakantie….. natuurlijk heeft de OR nog getrakteerd op een waterijsje in 

de laatste week. En hebben we ons ingezet om groep 8 een goed verzorgd afscheid te geven (en een 

mooie pen als blijvend aandenken).  

 

Namens de OR wensen wij iedereen een hele fijne, zonnige zomervakantie. 

 

Wat was het leuk! 

Van de winst van de oliebollenverkoop 

hebben alle kinderen op dinsdag 14 juni de 

voorstelling ‘De magische kast’ van Huub 

Cooijmans bijgewoond. Wat was het 

ontzettend leuk! Van jong tot oud is er hard 

gelachen en met verwondering gekeken naar 

de magische kast.  

Er is nog best veel geld over van de 

oliebollenverkoop, de OR is op dit moment 

druk aan het kijken of we dat kunnen 

besteden aan het begin van het schooljaar. 

Wordt vervolgd…. 


