
Knikkeren… 
Het rolt weer. Groep 8 is er mee begonnen en 
de andere groepen worden met het knikkervi-
rus aangestoken. We hebben op het plein ver-
schillende tegels met een knikkerpotje erin. De 
kinderen kunnen dus naar hartenlust hun gang 
gaan, en dat zorgt meteen voor een hele ge-
zellige sfeer op het plein. Haalt u ook de knik-
kertrommel van de zolder voor uw kind)eren)? 
Dan kunnen ze meteen meedoen. Ik wil dit ook 
extra stimuleren. Daarom geef ik alle kinderen 
die volgende week maandagmorgen om kwart 
voor acht al aan het knikkeren zijn op het plein 
een kilozak bonken cadeau…!! Dus jongens en 
meiden, zet je wekker een keertje iets eerder. 
Ik heb genoeg voor iedereen... 
 

Leerlingtevredenheid… 
De leerlingen van groep 6 t/m 8 hebben vorige 
week een tevredenheidsenquête ingevuld. Ze 
kregen op de computer allerlei vragen voorge-
schoteld zoals: voel jij je veilig op het plein, 
word je weleens gepest, heb je een goede rela-
tie met de leerkracht, helpt de juf je voldoende 
als jij iets moeilijk vindt, word je weleens bui-
tengesloten in de klas, hoe blij ben je dat je op 
deze school zit etc… De uitkomst zet ik deze 
week op de website zodat we de uitslag in alle 
openheid met u kunnen delen. De uitslag van 
de oudertevredenheidsenquête staat ook op de 
site. De uitkomsten van de enquêtes nemen 
we mee in het nieuwe Schoolplan 2019-2023. 
Hierin beschrijven we alle vernieuwingsonder-
werpen voor onze school. Stilstand is tenslotte 
achteruitgang. Wij nemen de enquêtes dus se-
rieus! 
 

Rapport… 
Vorige week kreeg/kregen uw kind(eren) een 
rapport mee. Hierover heeft u met de leer-
kracht gesproken. Wij waren opnieuw enorm 
blij met uw grote betrokkenheid op de ge-
spreksavonden. Mijn waardering hiervoor. We 
hebben echt het gevoel dat we het samen 
doen. Uw inbreng daarbij is van wezenlijk be-
lang voor de ontwikkeling van onze kinderen. 
 

Rekenwedstrijd… 
Vorige week hebben we met ongeveer 100 kin-
deren meegedaan aan de landelijke Kangaroe 
wedstrijd. Op de website www.w4kangoeroe.nl 
leest u hier meer over. W4Kangoeroe is de 
grootste en leukste reken- en wiskundewed-
strijd van Nederland; er doen zo’n 135.000 
leerlingen aan mee op 2300 scholen. W4Kan-
goeroe is geschikt voor leerlingen vanaf groep 
3 van het basisonderwijs en alle leerlingen van 
het voortgezet onderwijs. Je kunt zowel indivi-

dueel als met een tweetal meedoen. Iedere deel-
nemer aan W4Kangoeroe krijgt een certificaat en 
een aandenken. Verder zijn er veel prijzen te win-
nen en te verdelen door de leerkracht!   
 

Boomplantdag… 
Groep 7 heeft afgelopen woensdag bomen ge-
plant in Kerkwijk. Verschillende moeders gingen 
mee om het te laten slagen, en het is gelukt. Op 
de terugweg ging de juf met haar klas langs de 
viskraam van haar man. Alle kinderen werden 
getrakteerd op kibbeling. Dat is nog eens een 
échte verrassing! 
 

Begrijpend Lezen… 
Vanmiddag na schooltijd hebben we met de colle-
ga’s van groep 4 t/m 8 weer een teamscholings-
bijeenkomst m.b.t. Begrijpend Lezen. Het blijft 
voor ons een uitdaging om dit vak goed te geven. 
Het is zó belangrijk, ook voor alle andere vakken, 
dat inzet hierop gewenst is. 
 

Overblijven… 
Het is een hele organisatie voor de dames van 
het overblijven om alles goed te laten verlopen. 
Om ook de veiligheid én de aanwezigheid van de 
kinderen te kunnen garanderen, vragen we u bij 
een ziekmelding ook te vermelden dat uw kind 
overblijft. Degene die de ziekmelding aanneemt 
weet namelijk niet altijd of een kind ook over-
blijft. Daarnaast vragen we u om kinderen de dag 
ervoor voor 12.00 uur aan te melden. Bij noodge-
vallen kan dat altijd later uiteraard. Bedankt voor 
uw medewerking! 
 

Vacatures… 
Aanstaande woensdag sluit de sollicitatietermijn. 
We doen ons best om capabele leerkrachten te 
werven voor het onderwijs aan uw kinderen. De 
huidige markt is krap. U krijgt hier wellicht ook 
iets van mee vanuit het nieuws. Gameren is wel 
een reservaat, maar dit soort landelijke proble-
men ontgaat ons niet. Het concept Formatieplan 
2019-2020 ligt klaar, maar we mogen nog wel 
een aantal gaatjes vullen. Wanneer u nog een 
peuter thuis heeft, of een kennisje uit de straat… 
graag z.s.m. opgeven. BVD! 
 

Verkeerssituatie… 
Onlangs is het ooievaarsnest verplaatst. Dit is 
een eerste stap in de aanleg van een voet / fiets-
pad dat gerealiseerd gaat worden van tussen het 
hertenkamp en de kerk tussen de knotwilgen 
door. Het zal nog wel even duren, maar er is be-
weging. Laten we allemaal alert blijven op de ver-
keersveiligheid van onze kinderen. 
 
Vriendelijke groet,    
Meester Roest HdS 
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