
Luistergesprekken… 
Morgenavond en volgende week maandag-
avond staan de luistergesprekken gepland. 
U heeft via de digitale snelweg hiervan een 
rooster gekregen. Is het gelukt om op het 
ouderportaal van Parnassys uw verhaal 
over uw kind in te tikken? U mag dat ook 
in steekwoorden doen. Wij willen heel 
graag luisteren naar hoe u tegen uw kind 
aankijkt. En wie heeft er nu meer info over 
onze leerlingen dan pa of ma? Vandaar. 
 

Nieuwe look… 
Wij zijn op de achtergrond druk bezig om 
de lokalen een nieuwe look te geven. Met 
verschillende partijen zijn in de achterlig-
gende periode gesprekken gevoerd over 
nieuw meubilair. We willen namelijk alle 
klassen van nieuwe banken, stoelen en 
kasten voorzien. De bovenbouwlokalen 
willen we dan meteen een schilderbeurt 
geven zodat we weer als nieuw zijn! Het 
zal nog wel even duren, maar het komt 
eraan. Het wordt echt heel mooi. 
 

Kleurplaat wedstrijd… 
In de schoolkrant stond een kleurplaat. 
Deze kon je bij mij inleveren en de mooi-
ste krijgt een prijs. Inmiddels heeft de jury 
over de inzendingen vergaderd en de eer-
ste prijs gaat naar Jorine van Tuijl uit 
groep 7. Zij had hem echt prachtig inge-
kleurd! Ze heeft dan ook een hele mooie 
prijs gekregen. Voor de eerlijkheid van de 
wedstrijd en de objectiviteit van de jury 
mag niet onvermeld blijven dat Jorine de 
enige was die de kleurplaat inleverde...  
 

Ouderavond… 
Het duurt nog eventjes, maar we willen u 
nu alvast uitnodigen voor een ouderavond 
op D.V. donderdagavond 8 november. Op 
deze ouderavond willen wij vier dingen 
met u doen. Wij zullen onze schoolfilm 
showen, wij willen onze Cito-opbrengsten 
van de afgelopen 3 jaar presenteren zodat 
u ziet hoe wij het allemaal doen, wij pre-
senteren u wat de inspectie op het laatste 
bezoek van onze school gevonden heeft en 
we willen met u nadenken over vernieu-
wingsonderwerpen voor ons nieuwe 
schoolplan. Alle basisscholen mogen weer 

een schoolplan schrijven voor de periode 
2019-2023 waarin beschreven wordt waar-
aan de school wil werken. Welke dingen wil-
len we verbeteren en wat kunnen we oppak-
ken? Ik ga op die avond aan u vragen wat 
we zeker moeten behouden en wat er anders 
of beter op school zou kunnen. Misschien 
heeft u hierbij wel geniale ideeën en dat ne-
men we dan mee in ons schoolplan. Uiter-
aard betreft het hier geen zaken m.b.t. onze 
identiteit, alhoewel ik altijd open sta voor 
een gesprek hierover, maar dat weet u wel. 
Wilt u 8 november alvast reserveren? 
 

Gymmen… 
Sinds de zomervakantie is er een vakdocent 
gym werkzaam voor onze midden- en bo-
venbouw. Volgens mij gaat dat heel goed. 
De kinderen krijgen hele professionele gym-
lessen en ze komen bezweet terug in de 
kleedkamer, dat moeten we hebben, toch? 
 

Fruit… 
Op woensdag hebben wij onze verplichte 
fruitdag. Dan mag je als leerling dus echt 
geen koek, snoep of chips eten. De andere 
dagen zien we ook steeds meer fruit naar 
school komen. Dat juichen we toe. 
 

Naschools aanbod… 
Vanuit de gemeente kreeg u het Sjorsboekje 
met naschools aanbod. Misschien heeft u uw 
kind(eren) ook ergens voor ingeschreven? Er 
zitten hele leuke dingen bij. Er is nog ruim 
plek voor bijv: Digitaal Foto bewerken op 11 
oktober, Digitaal tekenen op 13 november en 
Origami Japans vouwkunst op 24 september. 
 

Teamscholing… 
We zijn als team druk aan het scholen. De 
kleuterjuffen zijn bezig rondom ons kleute-
robservatiesysteem Leerlijnen Jonge Kind, 
de midden- en bovenbouw studeert rondom 
het didactische concept van Effectieve Direc-
te Instructie en we zijn als team bezig met 
scholing rondom ‘Hoe zet je nu de sfeer in je 
groep?’. Groepsdynamica dus. Het is maar 
dat u het weet. Ook wij leren door en daar-
mee willen we ook uitstralen dat we een Le-
rende Organisatie zijn. Dat is goed voor ons, 
maar ook goed voor uw kind(eren). 
 
Vriendelijke groet,            Meester Roest 
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