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De vakantie voorbij…
Na de kou van vorige week is het nu weldadig warm buiten. Leuk dat de kinderen
ijspret konden beleven. De schaatsen
werden ondergebonden en daar gingen
ze. Nu zitten alle kinderen gebogen over
de lesstof. De ontwikkeling moet doorgaan. We hebben er weer zin in en we
gaan het voorjaar tegemoet.
10-minutengesprekken…
Volgende week maandagavond en dinsdagavond zijn de 10 minutengesprekken.
Hanneke is druk bezig om een mooi rooster in elkaar te draaien. Woensdag ontvangt u dat.
Groep 5…
Het zwangerschapsverlof van juf Adriaanse is gestart. We wensen de juf het beste
toe met de laatste loodjes. In groep 5 is
daarom vandaag onze nieuwe juf gestart:
juf Struijk. We heten haar hartelijk welkom op onze school. We wensen u een
fijne tijd toe in uw klas en te midden van
ons team.
Stagiaire...
In groep 3/4 van juf Achterstraat is vandaag een nieuw gezicht gesignaleerd: juf
Marjolein Bax. Deze juf komt vier weken
achter elkaar stagelopen. Het is de eindstage van haar PABO-opleiding. Succes
ermee, juf!
Meeleven...
Vorige week is het nichtje van meester De
Vries gestorven in de leeftijd van 18 jaar.
Ze bleek een auto-immuunziekte te hebben die zich ineens agressief openbaarde.
Een ontzettende slag voor deze familie.
We wensen hen de enige Troost toe. Dat
de ouders kracht mogen krijgen om verder te gaan en dat de meester kracht
mag krijgen om ook zijn werk weer op te
pakken met de kinderen van zijn groep.
Voorschool...
Juf Joanette is vandaag weer begonnen.
Ze is weer helemaal beter. Na een periode van re-integratie gaat ze weer voor
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haar volledige werktijdfactor aan de slag. We
wensen haar veel arbeidsplezier met de peuters.
Luizen…
Vanmorgen zijn alle leerlingen gecontroleerd
en, op een paar twijfelgevallen na, hebben
de dames geen bijzonderheden ontdekt. Wel
de oproep aan u om alert te blijven.
Inspectiebezoek…
Aanstaande donderdag krijgen wij bezoek
van de inspectie. Wij zullen dan onze school
presenteren n.a.v. de film die we gemaakt
hebben. Mevr. Roders zal met ons in gesprek
gaan over onze organisatie en vervolgens
een onderzoeksprogramma vaststellen. Dat
programma wordt D.V. dinsdag 20 maart
uitgerold. Dan zal ze de klassen gaan bezoeken en de school doorlichten. Donderdag 22
maart staan er gesprekken gepland met de
MR en de Toezichthouder. Uiteraard best wel
spannend, maar we zijn er klaar voor!
Schoolreis…
Wij hebben het plan om dit jaar met de hele
school op reis te gaan! Andere jaren deden
we dat in vier groepen. Nu lijkt het ons
zoooooo leuk om met z’n allen te gaan. Alleen voor groep 1 en de instroomleerlingen
willen we dan nog een keertje apart gaan.
Dat lijkt ons vanwege de veiligheid wel verstandig. U hoort er nog van.
Slagwerkworkshop…
Volgende week maandag en dinsdag krijgen
alle groepen een gastles vanuit de Culturele
Commissie Bommelerwaard. Er wordt een
opstelling gemaakt met slagwerkinstrumenten en de kinderen mogen daarmee aan de
slag. Nog niet zo lang geleden hadden we de
blazers ook al in huis. Het is hier dus regelmatig een muzikale boel. Muziek verbindt en
verbroedert. Wordt er bij u thuis ook muziek
gemaakt? Wordt er nog gezongen in de gezinnen? Dat is zo belangrijk en samenbindend. U kunt er vandaag nog mee beginnen.
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