
Vakantie… 
Vrijdag is het dan zover: de voorjaarsva-
kantie. Het is er al echt weer voor. Even 
een weekje de school dicht, even geen 
wekker zetten en … veel buitenspelen. 
 

Nieuwe collega… 
Vorige week hebben we een nieuwe juf be-
noemd. Ze heet Mattanja de Jong en ze 
woont in Kedichem, een dorpje bij Leer-
dam. Zij gaat vanaf de meivakantie het 
plekje van juf Lize innemen. Juf Lize gaat 
namelijk trouwen met een Staphorster en 
daar gaat ze ook wonen. We zijn heel blij 
dat we deze vacature konden invullen met 
jong bloed. We heten haar alvast hartelijk 
welkom in de leukste school van midden 
Nederland… De andere vacatures zijn he-
laas nog niet vervuld. Wordt vervolgd. 
 

Voortgezet Onderwijs… 
Vorige week hebben juf Jonkers en onder-
getekende gesprekken gevoerd met de ou-
ders van onze groep 8 leerlingen. We be-
spraken het schooladvies en de school 
waar ze ingeschreven worden. Ze waaie-
ren uit naar de volgende scholen: Cambi-
um Zaltbommel, Gomarus Zaltbommel, 
Lingeborg Geldermalsen, KWC Culemborg, 
Willem van Oranje Wijk en Aalburg, Ida 
Gerhard Geldermalsen, De Passie Utrecht, 
Stedelijk Gymnasium Den Bosch en Prin-
sentuin Andel. Dat zijn dus negen verschil-
lende VO scholen. We wensen hen toe dat 
ze D.V. t.z.t. allemaal een fijne plek krij-
gen op het niveau dat hen past.  
 

Personeel… 
Juf Corrie is vorige week een paar dagen 
opgenomen in het ziekenhuis vanwege uit-
drogingsverschijnselen vanwege zwanger-
schap. Gelukkig is ze weer thuis, en gaat 
het iets beter. We hopen van harte dat ze 
snel weer mag opknappen en dat het met 
moeder en kind goed mag gaan.  
Juf Heidi van Leersum, onze andere IB-er,  
neemt haar taken waar. Wanneer u vragen 
heeft voor juf Corrie vraag ik u die bij juf 
Heidi neer te leggen.  Meester Gelderman 
blijft ook nog door ziekte niet in staat om 
voor de klas te staan. We wensen hem 
eveneens het beste toe. 
 

Project… 
Na de voorjaarsvakantie gaan we in alle 
groepen aan de slag met een kunstproject. 
Beeldende vorming is essentieel voor de ont-
wikkeling van kinderen. Woorden en cijfers 
zijn simpelweg niet genoeg om uit te druk-
ken wie wij zijn. Juist met kunst leren kin-
deren zelf een oordeel te vormen en dingen 
te zeggen. De Kunstweken is een vernieu-
wend educatief concept dat hier schoolbreed 
invulling aan geeft. Door hen kennis te laten 
maken met bijzondere kunstenaars als Van 
Gogh, Picasso of Mondriaan worden leer-
lingen in hun eigen werk geïnspireerd. De 
Kunstweken: multimediale kunsteducatie, 
laagdrempelig en vernieuwend. Wilt u meer 
weten: www.kunstweken.nl. En aan het ein-
de van de rit kunt u van het digitale werk 
van uw kind in de webshop een koffiemok, 
mousepad, broodtrommel, placemat etc… be-
stellen. Dat is toch helemaal geweldig!?  
 

Actie… 
Groep 8 heeft bijna € 900,- opgehaald voor 
Sam en Geertude Zwemer. Zij kunnen dit 
geld goed gebruiken voor hun werk in Zam-
bia. Nou groep 8, dat hebben jullie in korte 
tijd toch eventjes knap gefixd! 
 

Ouderenquête… 
Deze week plaatsen wij de uitkomst van de 
ouderenquête op onze website. U kunt dan 
meelezen waar volgens jullie onze sterke 
kanten liggen en waar verbetering mogelijk 
is. Deze punten krijgen allemaal opvolging. 
Ze worden meegenomen in het nieuwe 
Schoolplan 2019-2023. Dat plan beschrijft 
welke ontwikkelingen en vernieuwingen we 
de komende 4 jaar willen vormgeven. 
 

10 minutengesprekken… 
Van Hanneke kreeg u een mailtje. Door deze 
te beantwoorden, kunt u uw voorkeur aange-
ven voor de gesprekavonden voor groep 1   
t/m 7. U kunt nog tot uiterlijk aanstaande 
donderdag mailen. Wanneer u niet reageert, 
gaan wij er van uit dat u geen voorkeur 
heeft. Dat is wel handig, want het is voor 
Hanneke een hele leuke vakantiepuzzel.  
 

Vriendelijke groet, 
Meester Roest 
 
PS: is lezen nog een thema bij u thuis? 
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