
Uitnodiging… 
Bij deze een herhaalde oproep om D.V. 
aanstaande woensdagavond onze school te 
bezoeken tijdens de kijkavond van het 
project tussen 18.30 uur en 20.00 uur. 
Momenteel wordt er door de kinderen kei-
hard gewerkt om alles klaar te maken. We 
werken over het thema ‘De winkel’. Elk lo-
kaal zal woensdagavond een winkel voor-
stellen. Laat u verrassen… Iedereen is wel-
kom. Het hele dorp mag uitlopen. Zegt het 
voort, zegt het voort… 
 

Cito eindtoets… 
De uitslag van de eindtoets is binnen. 
Groep 8 heeft heel goed gescoord! Zij be-
haalden het klassengemiddelde van 537,6. 
Het landelijk gemiddelde ligt dit jaar op 
536,1. We hebben dus opnieuw een score 
die ruim boven het landelijk gemiddelde 
ligt. Proficiat groep, 8! Fijn dat dit zo ge-
gaan is. Eén leerling moet de toets i.v.m. 
ziekte nog inhalen. Dat zal onze score dus 
nog iets beïnvloeden. Gelet op de uitslag 
blijkt dat u uw kinderen met een gerust 
hart hier naar school kunt doen.  
 

Verkeersexamen… 
De leerlingen van groep 7 deden mee aan 
het theoretisch en praktisch verkeersexa-
men. Afgelopen woensdag moesten ze in 
Zaltbommel een parcours fietsen. Het is 
heel goed gegaan en alle kinderen zijn ge-
slaagd! Gaan jullie het geleerde ook in 
praktijk brengen? Veiligheid op straat is 
heel belangrijk, voor jezelf en voor mede-
weggebruikers. Vooral als de school aan- 
en uitgaat, is het erg druk. Dankzij jullie 
wordt het nu vast een beetje veiliger in 
het dorp. Alle gefeliciteerd met je diploma. 
 

Kunstweken... 
Voor de meivakantie deden wij mee met 
het project ‘Kunstweken’. Vandaag krijgt 
uw kind hiervan een folder mee naar huis 
en kunt u gaan bestellen wat u mooi en 
nuttig vindt. Het is de moeite waard. 
 

Schoolreis… 
Een aantal weken geleden kreeg u een 
nieuwsbrief m.b.t. de betaling van de 
schoolreizen van groep 2 t/m 8. We heb-
ben inmiddels al veel betalingen binnen. Er 
zijn ook nog ouders die op zoek zijn naar 

de oude sok. Als die sok gevonden is, vinden 
wij het fijn als het geld overgemaakt kan 
worden. Op de website kunt u die brief nale-
zen en de bankgegevens teruglezen. BVD! 
 

Trouwplannen… 
Onze juf Harmke heeft met haar vriend een 
huis gekocht in Doetinchem. Aanstaande 
woensdag mogen ze de sleutel in ontvangst 
nemen. Ze hopen in de herfst te gaan trou-
wen. Ondanks de afstand heeft Harmke aan-
gegeven dat ze toch graag twee dagen hier 
wil blijven werken. Ze kan ons niet missen. 
Mooi hé?! We wensen hen een goede voorbe-
reidingstijd toe op het huwelijk. 
 

Teamscholing… 
Wij zijn als team bezig met scholing rondom 
het instructiemodel Effectieve Directe In-
structie (EDI). Volgende week krijgen de col-
lega’s klassenbezoek van een externe school-
begeleider rondom dit onderwerp. Tijdens de 
nabespreking wordt ingegaan op plussen en 
klussen m.b.t. het leerkrachtgedrag. Met als 
doel om nog beter te worden in onze instruc-
tievaardigheden. In het belang van uw kind. 
 

Studiedag… 
Woensdagmiddag en -avond 29 mei aan-
staande hebben wij als team een studiedag 
gepland. We gaan met elkaar in gesprek over 
de inhoud van het Schoolplan 2019-2023 én 
we gaan ons bezinnen op het vraagstuk van 
de moderne media. We hebben hiervoor in 
de groepen 6 t/m 8 een enquête bij de leer-
lingen afgenomen. Ze kregen vragen zoals: 
Wat zijn jouw favoriete websites? Heb jij een 
mobiel? Heb jij facebook? Heb jij Instagram? 
Kijk jij weleens Netflix? Hoe vaak ga jij naar 
Youtube? Welke muziek luister jij? Etc… De 
uitslag hiervan nemen we mee in onze be-
spreking. Centrale vraag is ook: welke op-
dracht hebben wij hierin als basisschool en 
wat willen we de kinderen hierin onderwij-
zen? Primair heeft u als ouders hierin alle 
verantwoordelijkheid te nemen.  
 

Sportdag… 
Aanstaande donderdag hebben de groepen 7 
en 8 een sportieve dag. Komt u gerust kij-
ken. Het vindt plaats op het voetbalveld. 
 
Vriendelijke groet,  Meester Roest 
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