
10 minutengesprekken.. 
Hanneke heeft het druk gehad de afgelo-
pen week, maar het resultaat mag er weer 
zijn: vandaag krijgt u een mailtje waarin 
het rooster voor de gespreksavonden ver-
meld staat. Volgende week maandagavond 
en dinsdagavond gaat het gebeuren. We 
kijken uit naar goede gesprekken! Wan-
neer u iets op uw hart heeft, uit het dan 
vooral! Samen mogen we het beste zoe-
ken voor onze kinderen… 
 

Parkeren… 
Volgende week woensdag hebben onze bu-
ren de bruiloft van hun dochter. Wilt u 
hiermee rekening houden? BVD! 
 

Vertrek... 
Zoals u wellicht wel weet, is de meester 
van groep 6 in maart met ziekteverlof ge-
gaan. Intussen werd hem duidelijk dat hij 
niet meer terug wil in zijn werk voor de 
klas. In goed overleg is toen besloten om 
uit elkaar te gaan en de arbeidsovereen-
komst te ontbinden. Na jarenlang op onze 
school gewerkt te hebben, is dit toch wel 
een hele stap. We bedanken de meester 
voor de vele jaren dat hij zijn werk voor 
onze school en de kinderen heeft gedaan 
en wensen hem samen met zijn gezin al 
het goede toe voor de toekomst. 
 

Boekenruilbeurs… 
Het zal u vast niet ontgaan zijn dat we vo-
rige week een boekenruilbeurs organiseer-
den. Onder de bezielende leiding van juf 
Geeke keerden alle kinderen met een mooi 
boek naar huis terug. En dan nu de ham-
vraag: is dat boek al uit? 
 

Bruiloft… 
Juf Lize, onze klassenassistente en voor-
schooljuf is erg verliefd op een jongen uit 
Staphorst. Vorige week fluisterde ze mij in 
het oor dat ze D.V. donderdag 26 april 
2019 gaat trouwen. We wensen de juf een 
goede voorbereiding toe. Na haar trouwen 
gaat ze in het noorden wonen. We zullen 
haar dus los moeten laten. Het blijkt dus 
dat ze meer van die jongen houdt dan van 
de school, en dat valt me toch wel een 
beetje tegen… 
 

 

Ouderavond... 
Afgelopen donderdagavond hebben we een 
mooie bespreking gehad over onze school, 
ons onderwijs en het nieuwe schoolplan. De 
ouders hebben een positieve reflectie gege-
ven. We hebben begrepen dat we vooral zo 
door moeten gaan, maar dat er ook punten 
zijn waarop we nog winst kunnen boeken. En 
daar zijn we blij mee. In een hele open set-
ting is er in groepjes besproken welke 
’plussen’ en welke ‘klussen’ we als school 
hebben. Wij nemen dit mee in het nog op te 
stellen nieuwe schoolplan. 
 

Schoolplan… 
Even voor de duidelijkheid het volgende: 
Eens in de vier jaar moet elke basisschool in 
Nederland een document schrijven waarin 
o.a. beschreven staat welke vernieuwingson-
derwerpen de komende vier jaar op de agen-
da staan. Dit cursusjaar mogen we het 
Schoolplan 2019-2023 schrijven. De input 
voor dit schoolplan komt uit de enquêtes 
(die kunt u in januari weer verwachten), het 
inspectierapport, wat wil het team en wat wil 
het bestuur, de ouderavond, etc… En last but 
not least: een audit. Eind van deze maand 
komt een externe partij de hele school op 
alle terreinen doorlichten.  
 

Leerlingtelling… 
Misschien wel aardig om te weten hoeveel 
kinderen er op school zitten? Op 1 oktober 
jongstleden telden we 284 kinderen op de 
basisschool. Vorig jaar 1 oktober waren dat 
er 272. Opnieuw een behoorlijke stijging 
dus! Tel daarbij een slordige 40 voorschool-
leerlingen en ongeveer 20 kinderen die lo-
pende het jaar nog instromen omdat ze 4 
jaar worden. We hebben niet het doel om 
groot te zijn, we hebben wel het doel om alle 
kinderen uit het dorp te bedienen. We zijn 
veruit de grootste dorpsschool van alle ba-
sisscholen in de buurt. Dat komt mede om-
dat u uw kind(eren) naar onze school stuurt: 
bedankt voor het vertrouwen.  
 

Rapport... 
Volgende week woensdag krijgen de kin-
deren hun rapport mee naar huis. Dat gaat u 
geld kosten... 
 

Vriendelijke groet, Meester Roest 
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