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Monika Rook 
Helaas starten we dit schooljaar met zeer verdrietig nieuws.  
Monika is 16 augustus jl. overleden als gevolg van een verkeersongeval in 
India. Als ergotherapeut was ze jarenlang aan onze school verbonden en 
ondersteunde ze iedere donderdag kinderen op het gebied van motorisch 
vaardigheden, zodat deze kinderen zich steeds beter zelfstandig konden 
redden. Bevlogen, vakkundig en betrokken bij onze school deed ze haar 
werk. Eigenlijk kwam ze altijd tijd te kort en maakte ze tussen de bedrijven 
door het liefst ook nog persoonlijk contact en wilde ze iedereen graag leren 
kennen. We hebben veel van haar en haar specialisme op het gebied van 
ergotherapie geleerd. Het getuigt van een groot doorzettingsvermogen dat 
ze de overstap maakte naar het docentschap Duits en wat was ze trots toen 
ze het uiteindelijk gehaald had en kon beginnen op het Stedelijk in Zutphen.  
We wisten dat ze haar praktijk zou gaan afbouwen en dus ook haar werkzaamheden op  
De Korenburg zouden stoppen. Samen zouden we de tijd nemen om de komende maanden te 
zoeken naar goede opvolging. Helaas is dat niet meer mogelijk. We zullen haar missen. 
Bij de ingang van de school hebben we een gedenkplekje voor Monika ingericht. 
 
 
Welkom op school 
Vanmorgen hebben we alle kinderen hartelijk welkom geheten bij de start 
van dit nieuwe schooljaar. Hussein en Miquel hebben het schooljaar 
geopend door als oudste en jongste leerling de school binnen te gaan. 
Samen liepen ze onder de versierde boog door naar binnen. Dat was een 
feestelijk moment. 
Ook nu zijn er weer een paar nieuwe gezichten op school. We zijn blij met 
de komst van Milan, Hanin, Willem, Lars, Douwe, Demian, Musab, Levi en 
Jayden. We wensen hen veel plezier op De Korenburg. 
 
 
Overblijven 
In de informatiekalender staat beschreven dat € 40,00 in rekening gebracht 
zal worden voor het overblijven. Dit gaan we veranderen, vanaf het 
schooljaar 2018-2019 worden de kosten voor het overblijven niet meer in rekening gebracht. 
Morgen krijgen de kinderen het invulformulier mee voor het schooljaar 2018-2019.  
We willen U vragen dit formulier ingevuld retour te doen. 
 
 
Ondanks de verdrietige start van dit schooljaar gaan we ervan uit dat we weer een mooi  
schooljaar tegemoet gaan waarin we veel van en met elkaar leren en vooral ook van en met 
elkaar genieten. 
 
 


