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Redactioneel

Afscheid
Vlak nadat OenG nummer 4 was uitgekomen, ontving de redactie het droevige bericht dat Ans Grotendorst was overleden.
Ans was jarenlang een zeer bekwaam collega-redactielid. Zij had visie, bruiste van de ideeën, had een enorme inbreng en
werkkracht. Tot het laatst toe bleef zij actief. In dit nummer kunt u een in memoriam lezen. We zullen haar bijzondere en warme persoonlijkheid
missen. Als redactie hebben we veel van Ans geleerd. Dat gaan we koesteren!
In de zomermaanden is er hard gewerkt aan het nieuwe nummer dat nu aan het begin van het nieuwe schooljaar bij u op de deurmat valt.
Een gevarieerd nummer met veel informatieve artikelen ter inspiratie.
De redactie van OenG wenst u dan ook een goed en inspirerend nieuw schooljaar toe.
Ineke van Aken
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