
 
 
Dear Gust Community,  
 
I hope this message finds you and your families safe and healthy. As you know Joanne Lander 

has recently retired as the Gust Principal. I want to publicly express my gratitude to Ms. Lander 

for an incredible 12 years at Gust as an Assistant Principal and Principal and also  provide you 

with  an update on the Principal hiring process.  

 

At this time I am incredibly excited to announce that Gust’s very own Assistant Principal,  

Kathleen Marucheau, will be the interim Principal at Gust for the 2020-21 school year. We 

decided to move forward with an interim Principal for this  year because of the strength of the 

current leadership team and the timing of the vacancy.  

 

We will start a principal process that relies on community and staff input in the fall of 2020. In 

the meantime I would like to congratulate Ms. Marucheau on being named the interim Principal 

for next year. Ms. Marucheau is an incredibly talented educator who always puts students first 

and knows the Gust community extremely well. She has been at Gust Elementary for the last 12 

years, 5 years as a classroom teacher and 7 as an Assistant Principal. I know that Gust 

Elementary will be in great hands with her leadership. To learn more about Ms. Marucheau 

please read her bio link here.  

 

I hope that everyone has a wonderful summer break. Please stay safe; I look forward to seeing 

you in person when possible. 

 
 
Kevin Greeley  
Regional Assistant Instructional Superintendent 
Southwest Region 
720-384-5043  
  

https://docs.google.com/document/d/1L4dhj1ohSIgD80WEOyL3WEmosmuhXTk8LaszzKuReg0/edit?usp=sharing


 
 
Estimada comunidad de Gust:  
 
Espero que, cuando reciban este mensaje, ustedes y sus familias se encuentren seguros y 

saludables. Como ya saben, Joanne Lander se jubiló recientemente como directora de Gust. 

Quiero expresar públicamente mi gratitud a la Srta. Lander por los increíbles 12 años como 

subdirectora y directora de Gust y también brindarles una actualización sobre el proceso de 

selección del director.  

 

En este momento, me emociona anunciar que la propia subdirectora de Gust, Kathleen 

Marucheau, será la directora interina de Gust durante el año escolar 2020-21. Decidimos 

avanzar con una directora interina para el próximo año debido a la fortaleza del equipo de 

liderazgo actual y el momento en que se abrió la vacante.  

 

Comenzaremos el proceso de selección del director, que se basa en la opinión de la 

comunidad y el personal, en el otoño de 2020. Mientras tanto, me gustaría felicitar a la Srta. 

Marucheau por haber sido nombrada directora interina para el próximo año. La Srta. 

Marucheau es una educadora increíblemente talentosa que siempre pone a los estudiantes 

primero y conoce a la comunidad de Gust extremadamente bien. Ha estado en la Escuela 

Primaria Gust durante los últimos 12 años, 5 años como maestra y 7 como subdirectora. Sé 

que la Escuela Primaria Gust estará en excelentes manos con su liderazgo. Para obtener más 

información sobre la Srta. Marucheau, lean su biografía. link 

 

Espero que todos tengan unas maravillosas vacaciones de verano. Cuídense, por favor, y 

espero verlos en persona cuando sea posible. 

 
 
Kevin Greeley  
Superintendente adjunto regional de instrucción 
Región del Suroeste  
720-384-5043 

 

https://docs.google.com/document/d/19Ro8stcGtugy3A-kysQIE6XpKObSJeNey4qnHvDuu3Q/edit?usp=sharing


 
Kính gửi Cộng đồng Trường Gust,  
 
Tôi mong là quý vị và gia đình quý vị vẫn an toàn và khỏe mạnh. Như quý vị đã biết, cô Joanne Lander 

vừa mới nghỉ hưu và không còn giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Gust. Tôi muốn công khai bày tỏ sự 

cảm kích của tôi đối với cô Lander vì đã phục vụ suốt 12 năm tại trường Gust trong cương vị Hiệu phó và 

Hiệu Trưởng và tôi cũng muốn cập nhật thông tin cho quý vị về quy trình tuyển dụng Hiệu trưởng.  

 

Tại thời điểm này, tôi xin vui mừng thông báo Hiệu phó của chính Trường Gust, cô Kathleen Marucheau, 

sẽ là Hiệu trưởng Lâm thời tại Gust cho năm học 2020-21. Chúng tôi đã quyết định tiếp tục với một Hiệu 

trưởng Lâm thời cho năm tới bởi vì ưu điểm thế mạnh của đội ngũ lãnh đạo hiện tại và thời điểm của chức 

vụ bỏ trống này.  

 

Chúng tôi sẽ bắt đầu quy trình tuyển chọn hiệu trưởng, tùy thuộc vào ý kiến đóng góp của cộng đồng và 

đội ngũ nhân viên vào mùa thu 2020. Còn bây giờ, tôi xin chúc mừng cô Marucheau vì đã được bổ nhiệm 

làm Hiệu trưởng Lâm thời cho năm tới. Cô Marucheau là một nhà giáo dục rất tài năng, là người luôn đặt 

học sinh làm ưu tiên hàng đầu và biết cộng đồng trường Gust cực kỳ rõ.  Cô đã làm việc tại Trường Tiểu 

học Gust trong 12 năm qua, với 5 năm trong vai trò giáo viên phụ trách lớp và 7 năm trong cương vị Hiệu 

phó. Tôi biết là Trường Tiểu học Gust sẽ được chăm sóc quản lý tốt với năng lực lãnh đạo của cô.  Để biết 

thêm thông tin về cô Marucheau, vui lòng đọc tiểu sử của cô.  ở đây 

 

Tôi hy vọng mọi người sẽ có một kỳ nghỉ hè thật tuyệt vời. Xin hãy giữ an toàn; tôi rất mong được trực 

tiếp gặp mặt quý vị khi có thể. 

 
 
Kevin Greeley  
Phó Giám đốc Học khu đặc trách Phương pháp Giảng Dạy Khu vực 
Vùng Tây Nam  
720-384-5043 
  

https://docs.google.com/document/d/1R6A7PwyalFIVNwnJhrDTmLBx42JhDMdyZLVZBkfW-8g/edit?usp=sharing


 
尊敬的 Gust 社区成员：  
 
谨以此邮件向您致以诚挚的问候，希望您及家人平安健康。如您所知，Gust 校长 Joanne Lander 

最近退休了。Lander 女士曾担任副校长和校长，为 Gust 社区呕心沥血 12 年之久，我想要感谢

她的努力和付出，同时，我将为您提供关于校长选拔流程的最新消息。  

 

我在此激动地宣布，Gust 副校长 Kathleen Marucheau 将在 2020-21 学年担任 Gust 临时校长。

鉴于现任领导团队的实力和职位空缺的时机，我们决定在下一学年任命一位临时校长。  

 

我们将在 2020 年秋季启动校长选拔流程，届时将征集社区和教职工的意见。同时，我要祝贺 

Marucheau 女士被任命为下一学年的临时校长。Marucheau 女士是一位才华出众的教育工作者，

她总是把学生放在首位，而且她对 Gust 社区十分了解。她在 Gust 小学任职 12 年，分别担任了 

5 年的任课老师和 7 年的副校长。我十分确信，Gust 小学在她的领导下会发展得越来越好。如需

了解关于 Marucheau 的更多信息，请点击（此处）阅读她的简历。  

 

预祝大家度过一个美好的暑假。请大家务必注意安全，期待有机会与您本人见面。 

 
 
Kevin Greeley  
西南地区 
区域助理教学主管  
720-384-5043 
 

https://docs.google.com/document/d/12VnUJpDVUtmXPxMgDqFT90pmFjs-8DF3EPeRqR1p2aY/edit?usp=sharing

