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Directie BS ’t Bossche Hart 

Vanuit het College van Bestuur is een brief opgesteld over de invulling van de directiepost. 

 Oudenbosch, 09-07-2020 

 Onderwerp: Directie 't Bossche Hart 

 Beste ouders/verzorgers, 

 Op 11-06-2020 hebben we u bericht over de beslissing, die Jan van de Lindeloof 

 genomen heeft om per 01-08-2020 te stoppen als directeur van het Bossche Hart. De 

 procedure om te voorzien in de opvolging van Jan is inmiddels opgestart. Tot het 

 moment van de definitieve invulling van de vacante directiefunctie zal de school  geleid 

 worden door Joselien Sweere, momenteel intern begeleider leerlingenzorg van  de 

 school bijgestaan door Willem-Jan van Hest. Dhr. van Hest is een ervaren interim-

 directeur. 

 Wij hebben er alle vertrouwen in, dat de school op een kundige manier geleid zal 

 worden en wensen Joselien en Willem-Jan veel succes. 

 Graag wij willen wij Jan van de Lindeloof nogmaals hartelijk danken voor zijn inzet  en 

 bijdrage aan het onderwijs op ’t Bossche Hart. 

 vriendelijke groet, 

 Jos Krebbekx en Pieter Gilden, 

 College van Bestuur Borgesiusstichting 

 

E-mailadres 

Vanaf vandaag heeft de school een nieuw e-mailadres om de directie te bereiken. Omdat er nog geen 

nieuwe directeur is aangesteld, is er een algemeen e-mailadres aangemaakt. Communicatie via het 

ouderportaal heeft uiteraard de voorkeur, maar vanaf heden is de school ook bereikbaar via: 

hetbosschehart@borgesius.net. 

 

Mgr. Hopmanshof 2  

4744 BX  Bosschenhoofd  

T:  0165 31 27 56 

www.hetbosschehart.nl 

       

mailto:hetbosschehart@borgesius.net


Homico 

Omdat stichting Homico 50 jaar bestaat hebben zij 

een wedstrijd uitgeschreven onder alle basisscholen 

en jeugdorganisaties in de gemeente Halderberge. 

Het onderwerp: ‘Hoe een mens of een groep mensen 

blij gemaakt kan worden’. Het door ons ingeleverde 

actieplan voor het creëren van een groen, openbaar 

schoolplein is hierbij in de prijzen gevallen! 

Afgelopen dinsdag hebben wij het prachtige bedrag 

van € 1100,- ontvangen.  

 

Halderbergs Talent 

Op 18 september 2020 stond de finale van Halderbergs Talent gepland. De voorrondes zijn door het 

Coronavirus al anders gelopen dan in andere jaren. Vanuit de Werkgroep Cultuurmaand Halderberge 

kregen wij het bericht dat de finale helaas niet door gaat. 

 

Afscheid 

Beste ouders, verzorgers van onze school en alle overige lezers van deze nieuwsbrief. 

Vandaag is de laatste dag van een bijzonder schooljaar. Door het bekende virus was de school voor een 

flinke periode gesloten en hebben we het werken op afstand geïntroduceerd. Toen de school weer 

open ging hebben we er lekker eigenwijs voor gekozen om de kinderen halve dagen naar school te 

laten komen en toen de school weer helemaal open ging op 8 juni, hadden we ook nog steeds te maken 

met de nodige aanpassingen. Een aantal leuke activiteiten konden helaas niet doorgaan, maar we 

waren vooral blij dat we weer met z’n allen naar school konden en voor onze schoolverlaters hebben 

we gelukkig een leuk alternatief programma kunnen verzorgen. 

Onder de schoolverlaters hoor ook ikzelf, realiseer ik me terwijl ik mijn 60e en laatste nieuwsbrief voor 

jullie maak. Ik moet toch nog even wennen aan het idee... Ik kijk gelukkig terug op een hele fijne tijd 

op ’t Bossche Hart en Hummelbosch. De school heeft zich mooi ontwikkeld tot waar we nu staan en de 

groei zal nog even doorgaan. Het leerlingenaantal gaat de komende jaren richting de 200 en het 

Unitonderwijs wordt verder uitgebouwd. 

Gisteren heb ik afscheid genomen van de kinderen en werd daarbij verrast door leuke liedjes en mooie 

knutsels. Ik heb de afgelopen jaren regelmatig zelf voor de klas gestaan en kijk met plezier terug op de 

contacten met de kinderen. Datzelfde geldt voor de samenwerking met ouders. Bedankt voor alle leuke 

reacties en mooie woorden die ik mocht ontvangen. De kaart die ik kreeg van de Oudervereniging stop 

ik als bijlage in mijn CV! 

Voor nu wens ik iedereen een hele fijne, zeer welverdiende vakantie en voor de toekomst het 

allerbeste voor iedereen op onze prachtige school! 

Jan van de Lindeloof 



 
 

 
 
 
 

 


