Apeldoorn, 28 oktober 2019
Rebel Zijp

Beste ouders en verzorgers van onze leerlingen,

Gisteren bereikte ons het bericht dat tijdens een operatie onze leerling, Rebel Zijp, op zaterdagavond
is overleden. Velen van u hebben dit vreselijke nieuws waarschijnlijk al via andere kanalen gehoord.
Rebel was geliefd op school; behulpzaam, grappig, sociaal, verantwoordelijk en zorgzaam, maar
vooral was Rebel authentiek, volledig zichzelf.
Zijn dood kunnen we nog niet bevatten. We leven intens mee met zijn ouders, familie en vrienden.
Vanochtend heeft de oom van Rebel het team verteld over de laatste momenten van Rebel. Daarna
zijn de leerlingen, uw zoon, dochter of pupil, bij binnenkomst opgevangen in de groepen door de
leraren. Er is de tijd genomen om samen te praten, te huilen en mooie herinneringen op te halen. We
hebben twee gedenkplekken in de school ingericht waar leerlingen, maar ook ouders of andere
betrokkenen welkom zijn om Rebel te herdenken, even stil te zijn of iets op te schrijven.
Uw kind kan uw steun goed gebruiken. Rebel was geliefd en bekend bij veel meer leerlingen dan
alleen zijn directe klasgenoten. De reacties kunnen verschillend zijn, rouw is een moeilijk te
voorspellen proces. Op school zullen we hier veel aandacht voor hebben. We kijken per leerling en
per klas wat we voor hen kunnen betekenen de komende tijd. Ook thuis zal uw zoon of dochter u
nodig hebben. Dat zal niet altijd eenvoudig zijn. Mochten wij u daarbij kunnen helpen of heeft u een
luisterend oor nodig, bel ons dan.
In nauw overleg met de familie van Rebel kijken we hoe we het afscheid van Rebel verder kunnen
vorm geven.
We zijn een kleine, sterke en hechte gemeenschap. We maken gebruik van elkaars schouders en
steunen elkaar waar kan. We wensen de ouders, familie en vrienden van Rebel heel veel liefde en
steun toe.

Voor leerlingen en ouders die vragen hebben, staan we vanzelfsprekend klaar,

het team van de Praktijkschool Apeldoorn

