
Gestart… 
Vanmorgen kwamen we anders uit bed. De 
vakantie is voorbij. De school roept! Er 
wordt weer wat van ons verwacht. Veel 
moeders en verschillende vaders waren 
vanmorgen met hun kroost aanwezig. Met 
baby’s op de arm in kinderwagens. Wat 
wonen we toch in een kinderrijk dorp! De 
kinderen namen hun plekje in. Voor de 
nieuwelingen en voor de groep 3 kinderen 
was het een beetje extra spannend. We 
zien aan de kinderen dat ze er zin in heb-
ben. Vakantie is ook niet alles. Ze willen 
wat leren en het gewone ritme is het beste 
voor een mens. Het doet je toch goed als 
je elkaar na zes weken weer gezond en 
wel ontmoet. Twee kinderen kregen in de 
vakantie met een ongelukkige val te ma-
ken. Gelukkig gaat dat nu al weer wat be-
ter. Verder hebben we geen bijzonderhe-
den vernomen. Op zo’n grote groep men-
sen die overal heen dwarrelen, is dat toch 
weer bijzonder. Ik wens alle kinderen een 
heel fijn, leuk en leerzaam schooljaar toe! 
Ik heb de verwachting dat we met elkaar 
een goed jaar ingegaan zijn. Dat wil niet 
zeggen dat er geen tegenslag zal zijn. 
Soms is dat erg goed om door te maken. 
Als er iets is waar u of uw kind mee zit: 
kom alstublieft. Samen kunnen we erover 
praten en er iets aan doen. De leerkrach-
ten staan voor uw klaar. Schroom niet! 
 

Luistergesprekken… 
Vorig cursusjaar hebben we geëxperimen-
teerd met de zogenaamde luistergesprek-
ken. Dit jaar gaan we hiermee verder. Bin-
nenkort krijgt u hiervoor een uitnodiging 
en een vragenformulier. We hopen dat de-
ze gesprekken bijdragen aan een optimaal 
aanbod voor uw kind(eren). 
 

Luizen… 
Vanmorgen heeft het luizencomité weer 
trouw haar werk gedaan. Een team, be-
staande uit 13 charmante dames, heeft 
alle kinderkapsels doorzocht. Gelukkig 
hebben ze niks gevonden. 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwe leerkrachten… 
Deze week starten er nieuwe leerkrachten. 
In groep 3 juf Vernooij, in groep 4/5 juf 
Overduin, in groep 7 juf Bruin en in de Voor-
school juf Gerdien Verheij. We wensen hen 
toe dat ze zich snel thuis voelen binnen onze 
school. Succes met jullie start op onze 
school en met je nieuwe groep! 
 

Schoolgids… 
Vandaag krijgt elk gezin een Schoolgids. De-
ze Schoolgids 2018-2019 wordt eenmalig 
verstrekt en bevat alle informatie over onze 
school. Hierin leest u over onze methoden, 
Hoe vraag je vrij? Het gymrooster enz… Wilt 
u het niet onderin de papierbak leggen? On-
langs was ik ergens op huisbezoek en daar 
stond de schoolgids prominent in beeld in de 
zithoek. Misschien was dat eenmalig omdat 
ik kwam en ze een goede indruk wilden ma-
ken… Ik hoop dat het opnieuw in een be-
hoefte voorziet. 
 

Gym… 
Steeds minder collega’s hebben een be-
voegdheid om gymlessen te geven. Dat zit 
niet meer automatisch in de opleiding PABO. 
Omdat bewegen voor kinderen wel heel be-
langrijk is, hebben we hiervoor een oplossing 
gevonden. We hebben een vakdocent gym 
aangesteld voor de groepen 3 t/m 8 voor de 
collega’s zonder gymbevoegdheid. Aanstaan-
de donderdag vindt er een kennismaking 
plaats en volgende week starten we. 
 

Verloofd… 
Juf Lize Derlagen was al een poosje erg in de 
wolken, maar in de zomervakantie is ze zelfs 
verloofd! Ze draagt nu een bijzondere ring 
en ze hebben trouwplannen voor aan het 
einde van dit cursusjaar. Juf, proficiat en het 
allerbeste toegewenst! 
 
Rapporten… 
Vriendelijk verzoek om de rapporten weer in 
te leveren bij de leerkracht. Dan kunnen we 
ze veilig bewaren op school. Graag deze we-
ken inleveren. BVD! 
 
Vriendelijke groet, 
Meester Roest 
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