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Even voorstellen – Egbert Schilstra 
Vorige week mocht ik beginnen als interim directeur aan deze mooie school nu 
jullie directeur Richard Young tijdelijk niet aanwezig kan zijn. 
Ik stel mezelf graag aan u voor. 
Mijn naam is Egbert Schilstra, ben 54 jaar oud en ik woon in Oosterwolde (frl). 
Hier woon ik samen met mijn vrouw Rieneke. We hebben samen drie dochters 
die inmiddels allemaal uitwonend zijn. 15 oktober jl. mocht ik zelfs voor de eerste 
keer “Opa” worden. Ofwel op z’n Fries: “Pake”. Een volledig nieuwe (prachtige) 
ervaring. 
Sinds 2000 vervul ik het directeurschap op diverse scholen. Soms als meer-
scholen directeur en inmiddels diverse keren als interim-directeur. Op dit moment ben ik ook directeur op een 
school in Burum, op de grens van Friesland en Groningen. 
 
Ik zie er naar uit om nu ook op Daltonschool “Corlaer” aan de slag te gaan en samen met het team, de 
leerlingen en u als ouders de ontwikkelingen voort te zetten voor optimaal onderwijs voor uw kind(-eren). 
Ouderbetrokkenheid vind ik hierbij erg belangrijk. Enkele ouders heb ik op het schoolplein al even gezien, 
maar ik hoop ook verder met u kennis te kunnen maken. De komende weken hoop ik zo spoedig mogelijk 
meer grip te krijgen op het reilen en zeilen binnen en buiten de school. 
 
Ik heb een aanstelling van 2,5 dag. De ene week probeer ik drie dagen aanwezig te zijn en de andere week 
twee dagen. Deze dagen zijn geen vaste dagen omdat ik graag iedereen wil zien. Vaak kies ik er daarom voor 
om zowel aan het begin als  aan het einde van de week een keer aanwezig te zijn. Zo zie ik ook alle collega’s.  
In de agenda kunt u lezen wanneer ik deze komende twee weken op school zal zijn. Schroomt u niet om bij mij 
binnen te lopen. U kunt mij overigens altijd bereiken via mijn mailadres e.schilstra@daltonschoolcorlaer.nl of 
telefonisch op mijn mobiele nummer: 06-27835359 
Ik hoop op een prettige en constructieve tijd hier op school. Graag tot gauw! 

 
Spaaractie schoolbibliotheek 

Er is in de kinderboekenweek €194,55 gespaard voor de schoolbibliotheek! Daar kunnen 
we iets moois van uitzoeken.  Iedereen die hier een bijdrage aan heeft geleverd willen we 
ontzettend bedanken! 
Vrijdagavond 5 november mogen enkele leerkrachten tussen 18:00 en 20.00 uur mooie 
boeken voor dit bedrag uitzoeken. Zo kunnen we een mooi pakket samenstellen voor 
onze schoolbieb.  

 

Cijfers in het ouderportaal 
Een van de mooie dingen in het digitale tijdperk is dat je gegevens snel met elkaar 
kunt delen. Zo ook de cijfers die kinderen voor hun werk halen. We hebben besloten 
om deze permanent open te stellen. Wel is er een kanttekening bij te plaatsen! 
Wellicht heeft u de neiging om bij een wat minder goed cijfer direct contact op te 
nemen met de leerkracht. U kunt zich vast voorstellen dat dit niet de bedoeling is. Wel is het fijn om samen 
vervolgens te kijken hoe het kind het weer oppakt. Daarvoor zijn meerdere cijfers nodig. Wanneer er actie 
verreist is, mag u van de school verwachten dat wij dat oppakken. 
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Uiteraard kunt u dan ook zelf een gesprekje met de leerkracht aanvragen om het partnerschap vorm te geven. 
Het gaat uiteindelijk om uw kind. Samen staan we voor zijn/haar ontwikkeling. 
 

Schoolontbijt – dinsdag 2 november 
U heeft het vast al gehoord. Morgen gaan we binnen onze school ontbijten! De week van 1 
t/m 5 november staat in het teken van het Nationaal Schoolontbijt. Ongeveer 2500 scholen 
hebben zich hiervoor aangemeld. De scholen willen hiermee aandacht vragen voor gezond 
eten in de ochtend. Naast dit educatieve doel is het natuurlijk ook nog eens heel erg 
gezellig! 

 
Nijkerk Sportief Gezond 
In de bijlage vindt u een flyer van deze organisatie binnen onze gemeente. Er staan weer gratis 
winteractiviteiten op het programma. Naast naamsbekendheid willen ze graag uw behoefte t.a.v. deze 
activiteiten horen. Van harte aanbevolen! 
 

Kwink – Methode voor sociaal-emotionele vorming 
Tot slot wil ik u in deze Daltonmemo attenderen op een bijlage waarin u informatie kunt lezen over onze 
nieuwe methode “Kwink”, voor sociaal-emotioneel leren.  
Naast basisvakken als rekenen en taal is dit een belangrijk onderdeel in de ontwikkeling van onze kinderen. 
 

Agenda 
Aanwezigheid Egbert:    1, 4, 9, 10 en 12 november 
Daltonshow:                     12 november ( groep 1/2b, 4 en 6) 
 
De volgende Daltonmemo verschijnt op maandag 15 november a.s. 
 

 


