
 
 

 
 
 
 

Nieuwsbrief  
Nieuwsbrief 2 – Schooljaar 2021-2022                          

maart 2022 - Jaargang 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

                           

In deze nieuwsbrief 

 Afscheid Mathilde van Reede 

 Voorstellen nieuwe collega: Gitte Pothoven 

 Voorstellen nieuwe collega: Diana Haksteeg 

 

Afscheid Mathilde van Reede 
 
Met veel plezier heb ik ruim 12 jaar als ondersteuningsadviseur bij SPOW gewerkt in een heel fijn team. 
Per 1 maart aanstaande ga ik een nieuwe uitdaging aan en emigreer ik met mijn gezin naar Italië. In 
Italië sluiten we aan bij mijn zus en haar man. Met hen zullen we verder bouwen aan een wijngaard in 
combinatie met het verbouwen van graan. Het graan zetten we zelf om in (houtoven) brood voor de 
verkoop. Het roer gaat dus behoorlijk om.  
 
Door de jaren heen heb ik een groot deel van de scholen van SPOW mogen bezoeken, samen met het 
Sociaal Kernteam Westland, het Maatschappelijk Team van Midden Delfland en het Wijkteam van 
Rotterdam. Daarnaast heb ik op positieve wijze samengewerkt met de bestuurders van SPOW. 
 
Ik wil jullie allen bedanken voor de constructieve samenwerking en de gastvrijheid die ik op de scholen 
heb ervaren. Ik wens jullie alle goeds en geef het stokje met veel vertrouwen over aan Gitte Pothoven, 
die zich hieronder zal voorstellen. 
 
Arrivederci, 
Mathilde de Reede 
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Voorstellen nieuwe collega: 
Gitte Pothoven  

 
Via deze weg wil ik mij  
voorstellen. Mijn naam is  
Gitte Pothoven, ik ben 49 jaar  
oud en ik ben mijn hele leven  
al woonachtig in Naaldwijk.  
Ik heb 2 kinderen, ben gek op  
voetbal kijken, ga graag met 
de caravan op pad en ben regelmatig in de 
sportschool. 
 
Ik ben orthopedagoog en leerkracht. Ik ben 
begonnen als leerkracht in het ZMLK, MLK, 
VSO LOM om daarna de stap te zetten naar 
het VMBO-LWOO waar ik jaren met plezier 
gewerkt heb. Vervolgens heb ik bijna 12 jaar 
gewerkt als orthopedagoog/ 
schoolondersteuner/consulent Passend 
Onderwijs bij het Samenwerkingsverband 
voortgezet onderwijs in Den Haag. Ik had 
vooral scholen voor Praktijkonderwijs en 
speciaal onderwijs onder mijn hoede. Na de 
zomer ben ik begonnen als intern begeleider 
op een sbo in Den Haag.  
 
Maar het bloed kruipt waar het niet gaan 
kan, dus per 1 april start ik als ondersteuner 
bij het SPOW. 
De eerste periode zal ik de tijd nemen de 
scholen waar ik aan verbonden ben, zo goed 
mogelijk te leren kennen! Mijn werkdagen 
zullen maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag worden.  
Ik zie ernaar uit en hoop op een goede 
samenwerking. 
 
Tot ziens! 
 
Hartelijke groet, 
Gitte Pothoven 

 

 

 

Voorstellen nieuwe collega:  
Diana Haksteeg 

 
Mag ik mij even voorstellen?  
Mijn naam is Diana Haksteeg en  
per 1 februari mag ik onderdeel  
uitmaken van het SPOW-team.  
Ook in deze toch wel gekke tijd,  
kreeg ik een warm welkom.  
 
Bij SPOW ga ik me bezig houden met alle 
secretariële en algemeen organisatorische 
ondersteuning aan directie, de 
ondersteuningsadviseurs en het 
samenwerkingsverband. Ik zal contacten met 
schoolbesturen, scholen en netwerkpartners 
binnen het samenwerkingsverband onderhouden 
en netwerkbijeenkomsten en vergaderingen 
voorbereiden en notuleren. Mijn werkdagen zijn op 
dinsdag, donderdag en vrijdag.  
 
Verder ben ik 39 jaar, woon ik in Honselersdijk en 
heb ik een zoon van acht jaar. Ik ben ruim 20 jaar 
secretaresse in verschillende sectoren. Mijn laatste 
werkervaring was in de kinderopvang waar ik 
secretaresse was voor verschillende stafhoofden.  
 
In mijn vrije tijd houd ik me bezig met hardlopen en 
vind ik het leuk om te schrijven.  
 
Wie weet tot binnenkort! 
Diana Haksteeg 
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