
 
 
 
Bleiswijk, 15 april 2022 
 
 
Geachte ouders en leerlingen, 
 
Hierbij ontvangt u de 11e nieuwsbrief van onze school, met als onderwerpen: Paasdagen, Corona, 
Lentemarkt en de nieuwe Vestigingsdirecteur.  
 
Paasdagen  
Allereerst willen we u hele goede paasdagen toewensen. Ongetwijfeld zal een aantal van u naar een 
uitvoering van de Mathäus-Passion zijn geweest of geluisterd hebben.  De Mattheus Passion 
vertelt het lijdensverhaal van Jezus Christus, vanaf het Laatste Avondmaal tot zijn kruisiging, zoals dat 
is beschreven in het Evangelie van Mattheus. Vrijwel zeker zullen velen van u de uitvoering van de 
Passion die op witte donderdag 14 april op NPO1 is uitgezonden hebben gezien. Namens het hele 
team wensen we u betekenisvolle paasdagen toe met allen die u lief zijn.  
 
Corona 
De maatregelen tegen corona zijn in Nederland opgeheven en voor onze school geeft dat weer een 
ouderwetse dynamiek. De lessen zijn weer ‘gewoon’ en mondkapjes en andere maatregelen zijn niet 
meer nodig. De enige maatregelen die we nog toepassen is het ventileren van de lokalen en het 
beschikbaar stellen van zelftests. Het advies om deze zelftests actief te gebruiken is bijgesteld naar het 
advies deze alleen te gebruiken bij klachten. De zelftests worden niet meer actief meegegeven aan de 
leerlingen maar zijn voor personeel en leerlingen beschikbaar via de conciërges en mentoren.  
We hopen dat de situatie gunstig blijft en dat er geen nieuwe coronavarianten zullen komen met alle 
gevolgen vandien.  
 
Lentemarkt 
Op woensdagmiddag 13 april hebben we voor het eerst sinds twee jaar weer de lentemarkt kunnen 
organiseren. Tussen 14.00 en 17.00 uur waren velen van u aanwezig. Wat een geweldige middag 
hebben we met elkaar gehad en wat een fantastische opbrengst. Een absoluut recordbedrag dat we 
als MBS hebben aangevuld tot een totale opbrengst van €  3.000,-. De gehele opbrengst gaat naar giro 
555 voor hulp aan Oekraïne. 
De weergoden waren ons goed gezind, de leerlingen waren in topvorm, de docenten hadden er ook 
zin in, dus het moest wel een succes worden. Maar dat we met zijn allen zo groot bedrag in 2 uurtjes 
zouden ophalen, hadden we echt niet verwacht. 
En dit dus met dank aan de leerlingen, die tijdens de lessen hard gewerkt hebben aan schilderijtjes, 
pennenhouders, insectenhotels, noem maar op. Daarnaast denken we aan de prijzen, die we bij de 
winkeliers in de omgeving prijzen hebben opgehaald voor de tombola. Binnen 1 uur waren alle 650 
loten uitverkocht. Met dank aan u voor prachtige ‘baksels’, die de taartenkraam tot een groot succes 
maakten, voor de andere gulle gaven, paprika’s, komkommers, bloemen, planten, zelfgemaakte 
kunstwerken, enzovoort en natuurlijk ook voor het leegschudden van uw portemonnee tijdens deze 
prachtige middag. We willen ook het team van MBS bedanken voor hun inzet en flexibiliteit.   
O ja, …het aantal paaseitjes in de vaas is exact geraden en was 1111 ! 
 



 
Nieuwe vestigingsdirecteur 
Op 10 februari heeft u een brief ontvangen waarin we ons vertrek aan het eind van dit schooljaar 
aankondigen. We zijn blij dat op 5 april bekend is geworden, dat er een nieuwe vestigingsdirecteur 
voor MBS is benoemd. Na een zorgvuldig doorlopen procedure is Dianne van den Berg benoemd 
tot vestigingsdirecteur van Melanchthon Business School per 1 augustus 2022.  
  
Dianne is 51 jaar oud, getrouwd, heeft twee kinderen en is woonachtig in Dordrecht. Naast haar 
werkzaamheden vindt ze het leuk om te reizen, skiën, wandelen en kijkt graag naar 
volleybalwedstrijden van haar gezinsleden.  Zij omschrijft zichzelf als resultaatgericht met oog voor de 
persoon, heeft goed gevoel voor humor, is doortastend, spontaan en flexibel.  
  
Dianne heeft als directeur binnen verschillende onderwijssoorten leidinggevende ervaring opgedaan 
en werkt momenteel als directeur van de praktijkschool CVO Accent Centrum in Rotterdam.  
Op deze school heeft zij, samen met het team, succesvol gebouwd aan een onderwijsprogramma, 
waarbij iedere leerling een doorgaande ontwikkeling op maat kan doorlopen.  
Daarnaast heeft zij bij Accent veel geïnvesteerd in de samenwerking met het bedrijfsleven en 
gemeenten en kijkt ernaar uit om dit voort te zetten in het Oostland. Volgende week is er een eerste 
kennismaking met het team. De voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar zijn reeds in volle gang in 
samenwerking met de afdelingshoofden, coördinatoren en team MBS.  
 
Ten slotte 
We hopen dat u via deze nieuwsbrief weer voldoende bent ingelicht en wensen u en uw zoon/dochter 
goede paasdagen en voor ‘straks’ een goede meivakantie.  
 
Bij vragen en/of opmerkingen kunt u ons steeds bereiken. Onze gegevens kunt u vinden op de MBS 
website. 
 
Met hartelijke groeten, 
Namens het VMT en alle collega’s, 
 
 
Cees de Jong en André Molenaar, directie  
 
 


