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5 juli 2020
8 maart 1954 is volgens www.weekdag.com een maandag.
Op deze dag is Emiel Link geboren te Nijmegen.
Op maandag 6 juli 2020 gaat Emiel met pensioen en daarmee komt een periode van grote inzet en
betrokkenheid op vrijeschoolonderwijs tot stilstand. Emiel heeft zich niet alleen ingezet voor onze school,
maar ook voor het vrijeschool onderwijs in he verre buitenland en tijdens de scholingsweek in de
zomervakantie.
In het buitenland begeleidde hij samen met een aantal collegae vrijeschool leerkrachten in het zijn van een
authentieke en passende leerkracht binnen de vrijeschool.
In Zutphen schoolde hij beginnende tot ervaren leerkrachten in de inhoud en het ritme van een leerjaar en
hielp hij hen volwaardig vrijeschool leerkracht te worden.
Emiel heeft zich de afgelopen jaren als leerkracht ingezet voor het belang van zijn leerlingen en ouders.
Zijn inzet voor de leerlingen kende nagenoeg geen grenzen.
Voordat hij zich als bekwaam en verantwoordelijk leerkracht inzette, was hij vele jaren actief als directeur
van de school.
Niet alleen was hij directeur, ook was hij een van de sterke pilaren waarop de school rustte.
Hoewel er van rust geen sprake is geweest, mede door zijn grote inzet.
Gedurende zijn langjarige lotsverbinding met de school heeft hij haar helpen ontwikkelen tot de school die
zij wil en kan zijn; een trotse, eigentijdse en authentieke school.
Zijn uitgedragen veelkleurigheid komt niet alleen terug in de naam van de school; Emiel wilde De
Regenboog een vrijeschool laten zijn voor ieder kind.
Ieder kind gunde hij vrijeschoolonderwijs.
Hieruit spreekt zijn grote verbondenheid met het vrijeschoolonderwijs en zijn behoefte en wens om ieder
kind het mooiste onderwijs te bieden dat hij kon realiseren en uitdragen.
Ik kan Emiel niet een groter compliment maken dan door te zeggen dat hij De Regenboog mede mogelijk
heeft gemaakt. Hij verdient daarvoor de grootst mogelijke dank en, na gedane arbeid, de passende rust en
distantie.
De Regenboog neemt afscheid van een betrokken en bevlogen collega, van een bijzonder mens en wenst
hem en zijn dierbaren lange jaren van geluk en gezondheid.
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