Meester Bert geeft nog steeds les
Door Kristy van Rijsingen, Jill
Deckers en Hannah Dijkman
Aangevuld door begeleidster Lisette
Oosterbosch/De Verhaalderij

ZEELST - Oud leerkracht Bert
Waterschoot (64) is bijna 65
jaar oud en heeft 29 jaar op de
Zeelsterhof gewerkt. Daar voor
werkte hij veertien jaar op andere scholen. Zijn volledige
naam is Albertus, Cornelis Waterschoot. Vorig jaar ging hij
met pensioen. Hij is 43 jaar onderwijzer geweest. ,,Het is
wennen om niks meer te hoeven. Maar ik geniet wel van de
vrije tijd”, vertelt hij op school. • Oud meester Bert was eventjes terug op de Zeelsterhof voor een klein interview
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